
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник голови обласної 

державної адміністрації 

 

____________Н. РОМАНОВА 

«11» квітня 2019 року 

 

ПЛАН 

заходів із відзначення в області у 2019 році Дня пам’яті та примирення,  

Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  

та 75-ї річниці вигнання нацистів з України 

1. Забезпечити підготовку та проведення в населених пунктах області 

меморіальних, урочистих та культурно-мистецьких заходів із відзначення Дня 

пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 

75-ї річниці вигнання нацистів з України. 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

Травень, жовтень 2019 року 

2. Організувати: 

 мітинги-реквієми, покладання вінків, квітів до меморіалів, 

пам’ятників, місць поховань загиблих захисників України у населених пунктах 

області; 

Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю, культури і туризму, 

національностей та релігій, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

Травень, жовтень 2019 року 

 покладання квітів до Меморіалу жертвам фашизму (у колишньому 

урочищі Подусівка) у м. Чернігові та спільний молебень представників 

релігійних організацій всіх конфесій за загиблими; 
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 покладання квітів та вінків до могил загиблих воїнів у сквері 

ім. М.М. Попудренка та мітинг-реквієм і покладання квітів до могили 

Невідомого солдата на Меморіалі Слави у м. Чернігові; 

Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю, культури і туризму, 

національностей та релігій, 

організаційний відділ апарату 

облдержадміністрації, виконавчий 

комітет Чернігівської міської ради (за 

згодою) 

8-9 травня 2019 року 

 привітання ветеранів війни, які безпосередньо брали участь у 

бойових діях у Другій світовій війні, від керівників райдержадміністрацій та 

виконавчих комітетів міських рад за участю ветеранських організацій та 

учасників АТО/ООС; 

Райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою), 

ветеранські організації (за згодою) 

І декада травня 2019 року 

 зустріч керівництва області та міста з ветеранським активом області, 

в т.ч. ветеранами війни, жертвами нацистських переслідувань, учасниками 

АТО/ООС, представниками спілки воїнів-інтернаціоналістів до Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці 

вигнання нацистів з України. 

Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю, культури і туризму, 

національностей та релігій, Управління 

освіти і науки облдержадміністрації, 

відділи апарату облдержадміністрації: 

організаційний, господарського 

забезпечення; виконавчий комітет 

Чернігівської міської ради; 

ветеранські організації (за згодою) 

І декада травня, 28 жовтня 2019 року 

3. У рамках акції «Маки пам’яті» сприяти виготовленню стилізованих 

маків та поширенню їх носіння на вшанування пам’яті про загиблих у війнах 
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під час проведення заходів до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні. 

Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю, культури і туризму, 

національностей та релігій, сім’ї, молоді 

та спорту, Управління освіти і науки 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук , 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

Квітень — травень 2019 року 

4. Забезпечити: 

 відкриття в Чернігівському обласному молодіжному центрі 

інформаційно-просвітницьких стендів про українців, що були в’язнями 

німецьких концтаборів, «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли 

нацистські концтабори» за участю керівників області, громадських організацій, 

борців за незалежність України, учасників АТО/ООС та проведення екскурсій 

для учнівської та студентської молоді; 

Департаменти облдержадміністрації: 

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю, сім’ї, молоді та спорту, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації;  

виконавчий комітет Чернігівської міської 

ради (за згодою)  

8 травня 2019 року 

 експонування інформаційно-просвітницьких стендів про українців, 

що були в’язнями німецьких концтаборів, «Тріумф людини. Мешканці 

України, які пройшли нацистські концтабори» у районних центрах області та 

проведення оглядових екскурсій для учнів 10-11 класів та студентів.  

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації, Управління 

освіти і науки облдержадміністрації;  

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук (за 

згодою) 

Травень – грудень 2019 року 
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5. Організувати комплекс заходів з посилення турботи про захисників 

України та створення належних умов життєзабезпечення ветеранів війни, а 

саме: 

 забезпечення вчасної виплати у 2019 році разової грошової 

допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань»; 

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації;  

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук 

Квітень — травень 2019 року 

 своєчасного надання ветеранам Другої світової війни, жертвам 

нацистських переслідувань, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, дітям війни, з 

урахуванням їх соціально-побутових потреб, необхідної матеріальної, 

фінансової, організаційної та іншої допомоги; 

 відвідування керівниками органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування ветеранів війни, які перебувають у госпіталях, лікарнях, 

інтернатних закладах системи соціального захисту населення; 

Департамент соціального захисту 

населення обласної державної 

адміністрації, Управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації;  

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

Травень, жовтень 2019 року 

 проведення відповідно до законодавства щорічних медичних 

обстежень і диспансеризації ветеранів війни, у разі потреби, їх госпіталізації у 

першочерговому порядку. 

Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

Протягом 2019 року 
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6. Ужити заходів по упорядкуванню меморіалів, пам’ятників та місць 

поховань загиблих під час Другої світової війни. 

Департамент житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного 

комплексу облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

Протягом 2019 року 

7. Організувати проведення просвітницьких заходів у навчальних 

закладах області, присвячених Дню пам’яті та примирення, Дню перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України: 

 тематичних годин спілкування, мітингів-реквіємів, конференцій, 

зустрічей з ветеранами війни, учасниками АТО/ООС; 

 оглядових та тематичних екскурсій до історичних музеїв, музейно-

меморіального комплексу партизанської слави «Лісоград» у Сновському 

районі, походів по місцях бойової слави Чернігівщини. 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

Протягом 2019 року 

8. Забезпечити проведення тематичних заходів: 

 культурно-мистецької акції «Перша хвилина миру»; 

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації;  

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою), 

громадські об’єднання (за згодою) 

8 травня 2019 року 
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 виставок, експозицій художньої, мемуарної, інформаційно-довідкової 

літератури, інших матеріалів, присвячених Дню пам’яті та примирення, Дню 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 75-ї річниці вигнання нацистів 

з України, ролі та внеску Українського народу у Другій світовій війні у 

закладах культури області; 

 книжкових виставок, зустрічей з ветеранами, виховних годин у 

публічних бібліотеках області; 

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації;  

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

Протягом 2019 року 

 експонування документальної виставки «Українська Друга світова» у  

м. Н.-Сіверському та Н.-Сіверському районі та проведення екскурсій для 

учнівської та студентської молоді; 

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації;  

Н.-Сіверська райдержадміністрація, 

виконавчий комітет Н.-Сіверської 

міської ради (за згодою) 

Протягом 2019 року 

 презентації фотодокументальної виставки, присвяченої Дню пам’яті 

та примирення, Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї 

річниці вигнання нацистів з України, у Державному архіві області. 

Державний архів області 

Травень, жовтень 2019 року 

9. Сприяти організаціям громадянського суспільства у проведенні 

тематичних заходів до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України. 

Департамент інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, 

громадські об’єднання (за згодою) 

Травень, жовтень 2019 року 
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10. Організувати виготовлення соціальної реклами та її розміщення на 

білбордах і сітілайтах. 

Департамент інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

Травень, жовтень 2019 року 

11. Звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 

панахиди за жертвами Другої світової війни, молебні за мир та злагоду в 

Україні, за захисників України. 

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

8-9 травня, 28 жовтня 2019 року 

12. Ужити заходів із забезпечення громадського порядку та безпеки 

громадян, необхідного медичного супроводження під час проведення 

меморіальних та урочистих заходів, пов’язаних із відзначенням Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці 

вигнання нацистів з України. 

Головне управління національної поліції в 

Чернігівській області, Управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук , 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

Травень, жовтень 2019 року 

13. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації 

заходів із підготовки та проведення в області у 2019 році Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці 

вигнання нацистів з України шляхом розміщення публікацій щодо актуальних 
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питань життя ветеранів, учасників українського визвольного руху часів Другої 

світової війни, жертв нацистських переслідувань, спогадів учасників та 

очевидців подій Другої світової війни. 

Департамент інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

Травень, жовтень 2019 року 

14. Прозвітувати про стан виконання плану заходів із відзначення в 

області у 2019 році Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України на адресу 

електронної пошти Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю обласної державної адміністрації (inform.dep.cn@gmail.com).  
Структурні підрозділи 

облдержадміністрації; 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських рад Чернігова, 

Ніжина, Н.-Сіверського, Прилук, 

сільські, селищні, міські ради об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

11 травня, 30 жовтня 2019 року  

 

 

Директор Департаменту  

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю облдержадміністрації І. СЛЕЗКО 

 

 


