
 

 

  

 

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про заходи з увічнення пам’яті 

захисників України в районі на 

період до 2025 року 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 

2021 р. № 37-р „Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період 

до 2025 року”, на виконання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 02 лютого 2021 року № 70/01.02-01 „Про заходи з увічнення 

пам’яті захисників України в області на період до 2025 року”:  

1. Затвердити план заходів з увічнення пам’яті захисників України в 

районі на період до 2025 року (далі – заходи), що додається.  

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, 

територіальним громадам району забезпечити виконання заходів, затверджених 

цим розпорядженням, і про проведену роботу інформувати відділ культури, 

молоді та спорту районної державної адміністрації щороку до 20 листопада у 

період до 2025 року.  

3. Відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації 

забезпечити узагальнення поданих матеріалів та про стан виконання 

розпорядження інформувати районну державну адміністрацію щороку до 25 

листопада у період до 2025 року.  

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 19 жовтня 2015 року № 451-од „Про заходи з 

увічнення пам’яті захисників України в районі на період до 2020 року”.  

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 

районної державної адміністрації. 

 

 

Голова адміністрації              Віталій   КУДЛАК 
 

 

 

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 36/02-07/1 від 26.02.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000CED66E003FB70C02  

Підписувач КУДЛАК ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 
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Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

____________ № ______________  

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з увічнення пам’яті захисників України в районі  

на період до 2025 року 

 

1. Проаналізувати стан роботи з увічнення пам’яті воїнів, які брали 

участь у захисті України в роки Другої світової війни, борців за незалежність 

України у ХХ столітті, воїнів, які брали участь у захисті України під час 

проведення міжнародних операцій з підтримки миру та безпеки, воїнів, які 

брали участь у захисті України під час антитерористичної операції і операції 

Об’єднаних сил, забезпеченні їх проведення чи здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти України у Донецькій та Луганській областях 

(далі — захисники України).  

 

Відділи культури, молоді та спорту; 

освіти; містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та 

захисту довкілля районної державної 

адміністрації, територіальні громади 

району.  

 

До 1 березня 2021 року.  

 

2. Розглянути питання щодо:  

1) увічнення пам’яті захисників України шляхом установлення пам’ятних 

знаків (пам’ятників, меморіальних дощок); найменування (перейменування) на 

їх честь об’єктів місцевої інфраструктури (площ, вулиць, провулків), закладів 

освіти, створення музеїв; установлення іменних нагород, премій та стипендій.  

Відділи культури, молоді та спорту; 

освіти; містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та 

захисту довкілля районної державної 

адміністрації, територіальні громади 

району, громадські об’єднання (за 

згодою).  

 

Постійно;  
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2) організації патронату закладами освіти та культури місць поховань 

захисників України, секторів військових поховань захисників України, 

пам’ятників загиблим і померлим захисникам України.  

 

Відділи освіти; культури, молоді та 

спорту районної державної адміністрації, 

територіальні громади району, громадські 

об’єднання (за згодою).  

 

Постійно.  

 

3. Забезпечити:  

1) упорядження та утримання в належному стані меморіальних комплексів, 

пам’ятників і меморіальних дощок на честь захисників України, а також їх 

місць поховань напередодні державних свят та пам’ятних дат. 

 

Відділи містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства та 

захисту довкілля; культури, молоді та 

спорту; освіти районної державної 

адміністрації, територіальні громади 

району, громадські об’єднання (за 

згодою).  

 

Постійно;  

 

2) запобігання актам вандалізму та руйнуванню місць поховань захисників 

України, а також меморіальних комплексів, пам’ятників і меморіальних дощок 

на їх честь.  

 

Відділ інфраструктури, економіки та 

цивільного захисту районної державної 

адміністрації, районний відділ Головного 

управління Національної поліції у 

Тернопільській області, територіальні 

громади району, громадські об’єднання 

(за згодою).  

 

Постійно;  

 

3) проведення тематичних виставок творів мистецтва, документів, 

фотографій і плакатів, присвячених пам’яті захисників України.  
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Відділ культури, молоді та спорту 

районної державної адміністрації, 

територіальні громади району, громадські 

об’єднання (за згодою).  

 

Постійно;  

 

5) організацію, проведення заходів з відзначення ювілейних, пам’ятних та 

історичних дат, міжнародних днів, пов’язаних із вшануванням пам’яті 

захисників України, а також покладання квітів до могил захисників України з 

нагоди Дня пам’яті та примирення, Дня Незалежності України, Дня пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, та Дня захисника України.  

 

Відділ культури, молоді та спорту 

районної державної адміністрації, 

територіальні громади району, громадські 

об’єднання (за згодою). 

 

Постійно;  

 

6) запобігання торгівлі державними нагородами України, бойовими 

нагородами й іншими відзнаками часів Другої світової війни.  

 

Відділ інфраструктури, економіки та 

цивільного захисту районної державної 

адміністрації, районні відділи Головного 

управління Національної поліції у 

Тернопільській області, та Управління 

Служби безпеки України в 

Тернопільській області (за згодою), 

територіальні громади району.  

 

Постійно;  

 

7) відвідування військових поховань і військових пам’ятників ветеранами 

війни та членами сімей загиблих (померлих) захисників України. 

 

Відділи інфраструктури, економіки та 

цивільного захисту; містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 

господарства та захисту довкілля 

районної державної адміністрації, 
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територіальні громади району, громадські 

об’єднання ветеранів (за згодою). 

 

Постійно;  

4. Сприяти:  

1) проведенню пошукових робіт з метою встановлення невідомих місць 

поховань та імен захисників України, зокрема борців за незалежність України у 

ХХ столітті, осіб, які загинули (пропали безвісти) під час антитерористичної 

операції та в роки Другої світової війни.  

 

Відділи культури, молоді та спорту; 

освіти районної державної адміністрації, 

районні відділи Головного управління 

Національної поліції у Тернопільській 

області та Управління Служби безпеки 

України в Тернопільській області (за 

згодою), територіальні громади району 

громадські об’єднання (за згодою). 

 

Постійно;  

 

2) здійсненню громадськими об’єднаннями заходів з увічнення пам’яті 

захисників України.  

Відділи культури, молоді та спорту; 

освіти районної державної адміністрації, 

територіальні громади району.  

 

Постійно;  

 

Начальник відділу культури, 

молоді та спорту адміністрації                                       Лариса АНТОНЮК 

 

Оксана Боклажко 


