
План 

заходів щодо відзначення в Одеській області у 

2019 році Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав 

1. Провести: 

- у населених пунктах області урочистості та меморіальні заходи з відзначення 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, увічнення пам’яті 

загиблих, зокрема покладання вінків і квітів до пам’ятників та меморіалів, меморіальних та 

пам’ятних дошок героям-землякам, які загинули під час бойових дій на території інших 

держав, святкові концерти і збори; 

Лютий 2019 року Районні державні адміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення (за 

згодою), сільські, селищні і міські ради 

об’єднаних територіальних громад (за згодою) 

- проведення у будинку представництв Одеської обласної ради урочистого 

прийому керівництвом обласної державної адміністрації та обласної ради учасників 

бойових дій на території інших держав, кращих представників ветеранської громадськості 

з врученням державних нагород, почесних відзнак та грамот, цінних подарунків, святковий 

концерт тощо; 

12 лютого 2019 року, Департамент соціальної та сімейної 

12.0 політики Одеської обласної державної 

адміністрації, управління Одеської обласної 

державної адміністрації: культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини, комунікацій та 

інформаційної політики, сектор нагород апарату 

Одеської обласної державної адміністрації 

- панахиду по воїнах-інтернаціоналістах у Свято-Ільїнському монастирі (вул. 

Пушкінська); 

15 лютого 2019 року, 

12.00 

Департаменти Одеської обласної державної 

адміністрації: соціальної тасімейної політики,

 з питань цивільного захисту, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами, охорони 

здоров'я 

 



- проходження колони з оркестром із Свято-Ільїнського монастиря до 

пам’ятника воїну - інтернаціоналісту у Центральному парку культури та 

відпочинку ім. Т.Г. Шевченка; 

15 лютого 2019 року, Департаменти Одеської обласної державної 
12.30 адміністрації: соціальної та сімейної 

політики, з питань цивільного захисту, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами, охорони 

здоров'я 

- урочисте покладання вінків та квітів до пам'ятника воїну - 

інтернаціоналісту у Центральному парку культури та відпочинку 

ім. Т.Г. Шевченка із залученням роти почесної варти та прапороносної групи; 

15 лютого 2019 року, Департаменти Одеської обласної державної 
13.30 адміністрації: соціальної та сімейної 

політики, з питань цивільного захисту, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами, охорони 

здоров'я 

- зустріч бойових побратимів та урочистий обід біля пам’ятника воїну- 

інтернаціоналісту у Центральному парку культури та відпочинку 

ім. Т.Г. Шевченка 

15 лютого 2019 року, Департаменти Одеської обласної державної 

14.0 адміністрації:з питань цивільного захисту, 

оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами, охорони 

здоров’я 

- у військових підрозділах, загальноосвітніх, професійних (професійно- технічних, 

вищих та позашкільних навчальних закладах тематичні уроки, лекції, бесіди, науково-

практичні конференції, “круглі столи”, уроки пам’яті, присвячені Дню вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав, за участю ветеранів-учасників бойових 

дій, екскурсії до музеїв; 

Лютий 2019 року 
Районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети рад міст обласного 

значення (за згодою), сільські, селищні і 

міські ради об’єднаних територіальних 

громад (за згодою), департаменти Одеської 

обласної державної адміністрації: з питань 

цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами, 

освіти і науки 

 

 



2. Організувати: 

- виставки творів мистецтва, фотографій, документів та архівних матеріалів у 

музеях, мемуарної та історичної літератури в бібліотеках, проведення зустрічей з воїнами-

інтернаціоналістами, концертних програм, фестивалів афганської та героїко - патріотичної 

пісні, перегляду художніх та документальних фільмів, присвячених Дню вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав; 

Лютий 2019 року Районні державні адміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення (за 

згодою), сільські, селищні і міські ради 

об’єднаних територіальних громад (за згодою),управління культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини Одеської обласної 

державної адміністрації 

- медичний супровід у місцях проведення заходів з відзначення в Одеській області 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 

Лютий 2019 року Департамент охорони здоров’я Одеської 

обласної державної адміністрації, районні 

державні адміністрації, виконавчі комітети рад 

міст обласного значення (за згодою), сільські, 

селищні і міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

- відвідуванняпредставниками органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядуванняветеранів війни та учасників бойових дій, які 

перебувають у медичнихгоспіталях, лікарнях, будинках-інтернатах для громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричних пансіонатах, пансіонатах для 

інвалідів війни та праці; 

Постійно Районні державні адміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення (за 

згодою), сільські, селищні і міські ради 

об’єднаних територіальних громад (за згодою) 



- обстеження матеріально-побутових умов проживання учасників бойових дій, 

інвалідів війни, членів сімей, у яких загинули близькі під час бойових дій на території 

інших держав, з метою вирішення їх соціально-побутових питань, уточнення потреби в 

наданні житла, покращенні житлових умов тощо. 

Постійно Районні державні адміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення (за 

згодою), сільські, селищні і міські ради 

об’єднаних територіальних громад (за 

згодою) 

3. Сприяти проведенню серед військово-патріотичних клубів та об’єднань 

спортивних змагань, заходів, присвячених вшануванню пам’яті учасників бойових дій у 

Республіці Афганістан та інших локальних конфліктах. 

Лютий 2019 року Районні державні адміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення (за 

згодою), сільські, селищні і міські ради 

об’єднаних територіальних громад (за 

згодою), управління фізичної культури і 

спорту Одеської обласної державної 

адміністрації 

4. Вжити заходів щодо: 

- упорядкування пам’ятників, меморіальних дошок, музеїв, кімнат бойової слави та 

інших споруд і об’єктів, що увічнюють пам’ять про воїнів, які загинули в Республіці 

Афганістан та інших локальних конфліктах; 

До 15 лютого 2019 року Районні державні адміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення (за 

згодою), сільські, селищні і міські ради 

об’єднаних територіальних громад (за 

згодою) 

- запобігання актів вандалізму та руйнування місць поховання осіб, які загинули в 

Республіці Афганістан та інших локальних конфліктах; 

Лютий-березень 2019 року Районні державні адміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення (за 

згодою), сільські, селищні і міські ради 

об’єднаних територіальних громад (за 

згодою) 

- поліпшення медичного та побутового обслуговування ветеранів війни, учасників 

бойових дій у Республіці Афганістан та інших локальних конфліктах у 



 

госпіталях та їхніх відділеннях, а також спрямування гуманітарної допомоги цим закладам; 

Постійно Департаменти Одеської обласної 

державної адміністрації: охорони 

здоров’я, соціальної та сімейної політики,районні державні 

адміністрації, виконавчі комітети рад міст 

обласного значення (за згодою), сільські, 

селищні і міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

- широкого висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо підготовки та 

відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, сторінок 

історії локальних конфліктів, проведення конкурсів на кращу патріотичну пісню, показ 

художніх, документальних творів, присвячених героїзму і самовідданості воїнів-

інтернаціоналістів. 

Протягом 2019 року Районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети рад міст обласного 

значення (за згодою), сільські, селищні і 

міські ради об’єднаних територіальних 

громад (за згодою), управління комунікацій 

та інформаційної політики Одеської 

обласної державної адміністрації 


