
 

 

УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про затвердження плану заходів 

з увічнення пам’яті захисників 

України на період до 2025 року 

 

 

 

На підставі статей 6, 39, 41 Закону Україну «Про місцеві державні 

адміністрації», Указів Президента України від 14 жовтня 2014 року № 806/2014 

«Про День захисника України», від 23 серпня 2019 року № 621/2019 «Про День 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 20 січня 2021 року № 37-р «Про заходи з увічнення 

пам’яті захисників України на період до 2025 року», розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 06 грудня 2021 року № 844/2021-р «Про 

затвердження плану заходів з увічнення пам’яті захисників України на період 

до 2025 року», з метою належного увічнення пам’яті захисників України в 

районі: 

1. Затвердити план заходів увічнення пам’яті захисників України на 

період до 2025 року (додається). 

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати 

органам місцевого самоврядування забезпечити виконання зазначеного плану 

заходів. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату райдержадміністрації. 

 
 

 

 

 

 

 

Голова адміністрації       Анатолій КАТЕРЕНЧУК 

 

 

 

  _______________               Шепетівка              № _______________   

 

14.12.2021 309/2021-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
14.12.2021 № 309/2021-р 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року 
 

1. Розглянути питання щодо:  

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

знаків (пам’ятників, меморіальних дощок тощо); найменування 

(перейменування) на їх честь об’єктів місцевої інфраструктури (площ, вулиць, 

провулків тощо), закладів освіти;  
Відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля, відділ освіти, 

охорони здоров’я, культури, спорту 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Постійно 

2) організації патронату закладами освіти та закладами культури місць 

поховань захисників України, секторів військових поховань захисників 

України, пам’ятників загиблим та померлим захисникам України.  
 

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Постійно 

2. Забезпечити: 

1) упорядкування та утримання в належному стані пам’ятників і 

меморіальних дощок на честь захисників України, а також їх місць поховань, 

зокрема напередодні державних свят та пам’ятних дат; 
Відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Постійно 

2) запобігання актам вандалізму та руйнуванню місць поховань 

захисників України, а також пам’ятників та меморіальних дощок на їх честь; 
Відділ з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

Постійно 

3) проведення тематичних виставок творів мистецтва, документів, 

фотографій і плакатів, присвячених пам’яті захисників України; 



 

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту, архівний відділ райдержадміністрації, 

органи місцевого самоврядування 

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

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

захисників України та покладанням квітів на могилах захисників України, 

зокрема до 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 захисників та захисниць України; 
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю та внутрішнього аудиту, відділ 

освіти, охорони здоров’я, культури, спорту 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Постійно 

5) відвідування військових поховань і військових пам’ятників ветеранами 

війни та членами сімей загиблих (померлих) захисників України; 
Управління соціального захисту населення, 

відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Постійно 

6) виготовлення та розміщення соціальної реклами про загиблих 

земляків-воїнів, які брали участь у захисті України під час антитерористичної 

операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації проти України у Донецькій та Луганській областях. 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 

внутрішнього аудиту, відділ освіти, 

охорони здоров’я, культури, спорту 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Постійно 

3. Сприяти: 

1) проведенню пошукових робіт з метою встановлення невідомих місць 

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

XX столітті та осіб, які загинули (пропали безвісти) у роки Другої світової 

війни; 
Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту райдержадміністрації,  

органи місцевого самоврядування, організації 

громадянського суспільства 

Постійно 

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

захисників України;  



 

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю та внутрішнього аудиту 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування, організації громадянського 

суспільства 

Постійно 

3) широкому висвітленню у засобах масової інформації прикладів 

героїзму захисників України та заходів з увічнення пам’яті про них;  
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю та внутрішнього аудиту 

райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Постійно 

4) проведенню в закладах освіти, закладах культури тематичних уроків, 

бесід, присвячених героїзму захисників України.  
Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту райдержадміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Постійно  

4. Рекомендувати встановити відеоспостереження на алеях військової 

слави, у секторах військових поховань, розташованих на кладовищах, та біля 

пам’ятників захисникам України із включенням зазначених об’єктів до 

маршрутів патрулювання поліції.  
Відділ з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами райдержадміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

До кінця 2022 року 

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації    Наталія ЛІННИК 
 


