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Україна
ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Від 23 липня 2013 р.

№21-3/6 скликання

Про районну програму з увічнення
пам’яті про події Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років та пошуку
і впорядкування поховань жертв війни
на 2013-2015 роки.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03. 2011 року
№199-р «Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 19411945 років та її учасників на 2011-2015», розпорядження Президента України від
21.06. 2011 №204/2011-рп «Про додаткові заходи з пошуку жертв війни, політичних
репресій та інших трагедій Українського народу», Указу Президента України від
19.10. 2012 р. №604/2012 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників та 70 річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років», на підставі розпорядження Городищенської
районної державної адміністрації від 19.06. 2013 р. №146 «Про проект районної
програми з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років
та пошуку і впорядкування поховань жертв війни на 2013-2015 роки», висновків та
рекомендацій постійної комісії з питань охорони здоров’я соціального забезпечення,
освіти, культури, інформаційної та молодіжної політики, туризму, фізичної
культури і спорту районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму з увічнення пам’яті про події Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та пошуку і впорядкування поховань жертв
війни на 2013-2015 роки (додається).
2. Рекомендувати управлінням, відділам районної державної адміністрації,
районному відділу УМВС України, районному територіальному медичному
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об’єднанню, районній організації ветеранів, виконавчим комітетам місцевих
рад району забезпечити виконання заходів та передбачити асигнування на
реалізацію Програми протягом 2013-2015 років.
3. Редакції районної газети «Вісник Городищини», районному радіомовленню
забезпечити висвітлення реалізації заходів Програми в комунальних засобах
масової інформації.
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з
питань охорони здоров’я соціального забезпечення, освіти, культури,
інформаційної та молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту.

Голова районної ради

О.О. Біба
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Додаток
до рішення районної ради
від 23.07. 2013 р. №21-/6

Районна програма з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років та пошуку і впорядкування поховань жертв
війни на 2013-2015 роки

1.Загальні положення
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Районна програма з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років та пошуку і впорядкування поховань жертв війни на 2013-2015 роки
(далі Програма) розроблена на виконання Закону України «Про увічнення Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» з метою увічнення безсмертного
подвигу народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, ушанування пам’яті
про Перемогу.
В основу Програми покладені пропозиції щодо заходів з пошуку і
впорядкування поховань жертв війни, вшанування пам’яті бойових і трудових
подвигів ветеранів війни, поліпшення їх житлово-побутових умов і соціального
захисту, надані структурними підрозділами районної державної адміністрації,
постійною комісією районної державної адміністрації з питань праці та соціального
захисту населення, громадськими організаціями ветеранів.
На обліку як пам’ятки культурної спадщини в районі перебуває 54 пам’ятки,
пов’язані з подіями Великої Вітчизняної війни, в т.ч. 37 військових поховань.
Проте, значна кількість поховань потребує уточнень щодо імен загиблих.
На території району продовжується пошук всіх невідомих поховань осіб, які
загинули або безвісти зникли в роки війни, загинули чи померли в полоні, загинули
за гратами або були розстріляні. Це дасть змогу зберігати та утримувати в
належному стані існуючі пам’ятні місця і військові поховання та поховання жертв
війни на території району.
На Городищині проживають 1884 ветеранів війни, зокрема: 98 учасників
бойових дій, 1241 учасник війни, 228 інвалідів війни та 316 членів сімей загиблих
у війні, 1 особа, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною. Усі вони отримують
передбачену законодавством фінансову допомогу, пільги на відповідні послуги й
медичне обслуговування.
У рамках впровадження соціальних ініціатив Президента України у 2013 році
у збільшених розмірах проведено виплати разової грошової допомоги для 1884
ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань до дня Перемоги на суму 753,5
грн. При цьому виплати інвалідам війни збільшено удвічі.
Постійна увага приділяється забезпеченню пільгових категорій населення
медикаментами, зубопротезуванням, ендопротезуванням, кардіостимуляторами.
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування спільно з
громадськими організаціями проводять роботу щодо забезпечення соціальних,
економічних, правових гарантій у сфері соціального захисту ветеранів війни та
інвалідів.
2. Мета, завдання та заходи Програми
Метою Програми є увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни,
збереження історичної пам’яті про роки Великої Вітчизняної війни здійснення на
території району пошуку та обліку невідомих поховань осіб, які загинули або
безвісти зникли в роки Великої Вітчизняної війни, загинули чи померли в полоні,
які загинули за гратами або були розстріляні, забезпечення їх належного
впорядкування та збереження, перепоховання останків загиблих осіб, знайдених під
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час пошукових робіт; упорядкування існуючих пам’ятних місць і військових
поховань, поховань жертв війни на території району; забезпечення гідного життя
живим героям, які сьогодні проживають на Городищині.
Завданням Програми є:
- збереження пам’яті про народний подвиг та Перемогу, ушанування полеглих
у боротьбі за свободу Батьківщини;
- підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни, поліпшення їх
медичного та соціального обслуговування, зміцнення та розвитку матеріальнотехнічної бази палат для ветеранів та інвалідів війни, стаціонарних відділень
Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян ;
- поширення інформації про внесок нашого народу у перемогу над нацизмом,
виховання шанобливого ставлення до ветеранів та учасників війни.
Заходи щодо виконання Програми наведені у додатку до Програми.
3.Фінансове забезпечення Програми
Виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів у
межах видатків, передбачених по відповідних галузях, залучених в установленому
порядку коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел, не заборонених
законодавством.
4.Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
Виконати завдання державної політики щодо увічнення пам’яті про її події та
учасників на території району та збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни;
- облаштувати меморіали і пам’ятники загиблим воїнам, забезпечити їх належний
догляд, ремонт, реставрацію та збереження їх руйнування;
- запобігти актам наруги і вандалізму;
- продовжити проведення пошукових робіт і впорядкування поховань жертв
війни;
- вирішити питання, пов’язані з поліпшенням житлово-побутових умов ветеранів,
забезпеченням їх кваліфікованою медичною допомогою;
- забезпечити посилення державної турботи про учасників війни, інвалідів, вдів
загиблих, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, жертв нацизму;
донести до суспільства інформацію про безцінний внесок українського народу у
перемогу над фашистськими загарбниками.

5.Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням
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Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ з
питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації.
Контроль
за
реалізацією
заходів,
передбачених
Програмою,
здійснюватиметься в межах компетенції відділу з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації.
Виконавці заходів Програми інформують відділ з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації про хід
виконання Програмою щорічно до 1 липня та 10 січня.
Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми відділ з
питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації подає до 5 липня та 15 січня відповідно до районної
державної адміністрації та районної ради, Черкаської обласної державної
адміністрації та обласної ради.

Керуючий справами районної ради

В П Шевченко
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Додаток
до районної програми з

увічнення пам’яті про події
Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років та пошуку
і впорядкування поховань
жертв війни на 2013-2015 роки
Заходи
щодо виконання районної Програми з увічнення пам’яті про події Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та пошуку і впорядкування поховань жертв
війни на 2013-2015 роки.
№
Зміст заходів
Термін
Відповідальні за
п/п
виконання
виконання
1.Збереження пам’яті про народний подвиг та Перемогу, ушанування полеглих у
боротьбі за свободу Батьківщини
1

Забезпечення упорядкування військових поховань,
ремонту та реставрації меморіалів, пам’ятників, обелісків,
пам’ятних знаків полеглим у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років.
Шефство депутатів місцевих
рад над пам’ятниками війни.

2013-2015 роки

2

Здійснення науково-дослідницької, історико-краєзнавчої
та пошукової роботи з установлення імен загиблих і
зниклих безвісти у роки Великої Вітчизняної війни 19411945 років, упорядкування поховань жертв війни,
перепоховання останків воїнів Великої Вітчизняної війни.

2013-2015 роки

3

Ужити додаткових заходів щодо запобігання актам
вандалізму та руйнування військових меморіалів,
пам’ятників та місць поховання осіб, які загинули під час
Великої Вітчизняної війни1941-1945 років.
Забезпечити проведення в районному центрі, населених
пунктах району урочистих, просвітницьких, культурномистецьких заходів, присвячених річницям визволення
області, населених пунктів району, України в цілому та
Великої Перемоги, іншим пам’ятним подіям Великої
Вітчизняної війни1941-1945 років, а саме: 70-й річниці
визволення населених пунктів району від фашистських
загарбників;
- 70-й річниці визволення України від фашистських
загарбників;
- 69-й, 70-й річницям Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років, Року ветеранів Великої Вітчизняної
війни1941-1945 років;
- 70-й річниці Битви за Дніпро (жовтень 2013 року);
- 70-й річниці Корсунь-Шевченківської битви (лютий 2014
року)
Проведення святкових феєрверків на честь Дня Перемоги,
70-ї річниці визволення України від фашистських
загарбників, а також на честь 70-ї річниці визволення

2013-2015 роки

4

5

Відділ
містобудування,
архітектури
та
житловокомунального
райдержадміністрації,
відділ
культури райдержадміністрації,
виконавчі комітети місцевих рад,
районна рада
Відділ
культури
райдержадміністрації,
архівний
відділ
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад, районна
організація ветеранів.
Районний відділ УМВС України в
Черкаській області,
виконавчі
комітети місцевих рад

2013-2015 роки

Відділ
культури
райдержадміністрації, відділ з
питань внутрішньої політики та
зв’язку з громадськістю апарату
райдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад

2013-2015 роки

Райдержадміністрація, виконавчі
комітети місцевих рад
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області, міста та населених пунктів району.
6

Сприяння громадським організаціям ветеранів війни у
проведенні Всеукраїнської естафети пам’яті «Слава
визволителям України»

2013-2015 роки

Управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
районна
організація ветеранів, виконавчі
комітети місцевих рад

2. Підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни, поліпшення їх
медичного та соціального обслуговування
1.

Організація відвідування ветеранів, які перебувають у
лікарнях, будинках-інтернатах для громадян похилого
віку та інвалідів представниками органів місцевого
самоврядування, громадських організацій.

2013-2015 роки

2

Забезпечення ветеранів війни кваліфікованою медичною
допомогою, особливо тих, які проживають у сільській
місцевості.
Поліпшення соціального захисту ветеранів війни,
насамперед для забезпечення їх медичними препаратами
у необхідній кількості
Сприяння наданню благодійної допомоги відділенням,
палатам для ветеранів війни, стаціонарним відділенням
Територіального центру соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

2013-2015 роки

5

Організація надання волонтерської допомоги учасникам
Великої Вітчизняної війни і солдатським вдовам,
проведення благодійних акцій.

2013-2015 роки

6

Забезпечення своєчасного надання ветеранам Великої
Вітчизняної війни з урахуванням їх соціально-побутових
потреб,
необхідної
матеріальної,
фінансової,
організаційної та іншої допомоги.

2013-2015 роки

7

Сприяти поліпшенню житлових умов інвалідів Великої
Вітчизняної війни, війни 1945 року з Японією, учасників
бойових дій; проведення ремонтів помешкань,
забезпечення їх автомобілями
Забезпечити виплати щорічної разової допомоги до дня
Перемоги ветеранам війни в розмірах, визначених
законодавством

2013-2015 роки

Надання в установленому порядку фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів війни

2013-2015 роки
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4

8

9

2013-2015 роки

2013-2015 роки

2013-2015 роки

Городищенське
РТМО,
управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад
Городищенське
РТМО,
райдержадміністрація, виконавчі
комітети місцевих рад
Городищенське
РТМО,
райдержадміністрація, виконавчі
комітети місцевих рад
Городищенське
РТМО,
управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
Районне
Товариство Червоного Хреста,
виконавчі комітети місцевих рад
РЦСССДМ, управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації
районна організація ветеранів,
районне Товариство Червоного
Хреста
Управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад

Управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад
Управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад
Управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, виконавчі
комітети місцевих рад

3. Поширення інформації про внесок нашого народу у перемогу над нацизмом,
виховання шанобливого ставлення до ветеранів війни
1

2

Проведення у загальноосвітніх, професійно-технічних,
позашкільних навчальних закладах тематичних уроків,
лекцій, бесід з історії Великої Вітчизняної війни 19411945 років за участю ветеранів; організація екскурсій до
музеїв, походів місцями бойової слави.
Організація виставок творів мистецтв, фотографій та
плакатів воєнних років, документів та архівних

2013-2015 роки

Відділ
освіти
райдержадміністрації,
районна
організація ветеранів, виконавчі
комітети місцевих рад

2013-2015 роки

Відділ
райдержадміністрації,

культури
архівний

9

3

матеріалів у музеях, мемуарної та історичної літератури
в бібліотеках, проведення творчих зустрічей, концертних
програм із виконанням пісень воєнних часів.
Висвітлення в засобах масової інформації заходів з
відзначення 70-ї річниці визволення України, області,
району та населених пунктів району та Перемоги у
Великій Вітчизняній війні, актуальних питань
соціального захисту ветеранів війни, організація показу
художніх та документальних фільмів, тематичних
передач, виступів ветеранів війни та представників
ветеранського руху

відділ
райдержадміністрації,
виконавчі комітети місцевих рад
2013-2015 роки

4

Організація в кінотеатрах та інших закладах культури
безкоштовного показу художніх та документальних
фільмів про Велику Вітчизняну війну

2013-2015 роки

5

Забезпечення
проведення заходів патріотичного
виховання молоді, виховання шанобливого ставлення до
пам’яті про Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років із залученням учнівської та
студентської молоді, громадських організацій.

2013-2015 роки

Керуючий справами районної ради

Відділ внутрішньої політики та
зв’язку з громадськістю апарату
райдержадміністрації,
архівний
відділ
райдержадміністрації,
редакція районної газети «Вісник
Городищини»,
редакція
районного радіомовлення «Голос
Городищини», виконавчі комітети
місцевих рад, районна організація
ветеранів
Відділ
культури
райдержадміністрації, районний
центр дозвілля і кіно, виконавчі
комітети місцевих рад
Сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації , відділ
культури райдержадміністрації,
РЦСССДМ, виконавчі комітети
місцевих рад, районна організація
ветеранів.

В.П. Шевченко

