
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДД 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

2021 року

Про план заходів із відзначення у 2021 році 
Дня пам’яті захисників України, які загинули 
в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішенням селищної ради від 24 грудня 2020 року № 70 «Про затвердження 
цільової програми «Програма заохочення громадян, трудових та творчих 
колективів, які зробили значний внесок у розвиток територіальної громади 
Володимирецької селищної ради на 2021-2025 роки», на виконання обласного 
плану заходів із відзначення у 2021 році Дня пам’яті захисників України, які 
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України від 29.06.2021 № вих-7086/0/01-48/21, з метою відзначення у 2021 році 
Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ;

1. Затвердити план заходів із відзначення у 2021 році Дня пам’яті 
захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України, що додається.

2. Виконавцям інформацію про хід виконання плану заходів подати у 
сектор комунікацій та цифрового розвитку до ЗО серпня 2021 року на електронну 
адресу 5ІіУе1:8@У0І0(І8е1га(іа.е̂ оу.иа.

3. Сектору комунікацій та цифрового розвитку узагальнену 
інформацію про виконання плану заходів подати у відділ освіти, культури, 
охорони здоров’я, мол^ділдспорту райдержадмініс.рації до ЗО серпня та 29 
вересня 2021 року н ;^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ д р е с у  озуіІауагазЬ г(іа@икг.пе1:.

ювпорядження залишаю за собою.4. Кон

Селищний голов̂ Василь КОВЕНЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради 
а о 2021 року № ічб

План заходів
із відзначення у 2021 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

З метою гідного вшанування пам’яті військовослужбовців і учасників 
добровольчих формувань, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу 
у суспільстві та з урахуванням проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних 
із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
С0УШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2:

1. Вжити необхідних заходів щодо запобігання актам вандалізму та 
руйнуванню військових поховань, а також упорядкування та підтримання у 
належному стані пам’ятників, пам’ятних знаків, секторів військових поховань, 
місць поховань захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України.

Відділ економіки, інвестицій, житлово- 
комунального господарства селищної ради

До 29 серпня 2021 року

2. Звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 
панахиди за загиблими в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України.

Сектор комунікацій та цифрового розвитку 
селищної ради

До 29 серпня 2021 року

3. Приспустити Державний Прапор України на адміністративних 
будівлях селищної ради, підприємствах, установах і організаціях.

Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради

29 серпня 2021 року

4. Забезпечити проведення заходів щодо вшанування пам’яті захисників 
України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну



цілісність України, за участю представників влади, членів сімей загиблих 
захисників України, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, осіб які чинили опір незаконній окупації 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, представників духовенства, 
громадськості.

Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради, сектор комунікацій та 
цифрового розвитку селищної ради, відділ 
економіки, інвестицій, житлово- 
комунального господарства селищної ради

29 серпня 2021 року

5. Розглянути можливість встановлення зменшених копій Державного 
Прапора України на могилах захисників України та могилах тимчасово 
невстановлених загиблих захисників України, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради, відділ економіки, інвестицій, 
житлово-комунального господарства
селищної ради

29 серпня 2021 року

6. Взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції пам’яті «Сонях», 
забезпечити використання посадовими особами місцевого самоврядування як 
елементу одягу стилізованого знака пам’яті «Сонях».

Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради

27-29 серпня 2021 року

7. Сприяти проведенню всеукраїнського патріотичного забігу в пам'ять 
про загиблих воїнів «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ».

Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради

28 серпня 2021 року

8. Провести урочисті покладання квітів до пам’ятників, меморіальних 
знаків, місць поховань захисників України та урочисті збори за участю 
ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників України, громадськості.



Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради, сектор комунікацій та 
цифрового розвитку селищної ради

27-29 серпня 2021 року

9. Обмежити проведення розважально-концертних заходів.
Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради

29 серпня 2021 року

10. Оголосити 29 серпня о 10-й годині хвилину мовчання на вшанування 
пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет 
і територіальну цілісність України, шляхом зупинення на цей час роботи 
селищної ради, на підприємствах, в установах та організаціях (окрім тих, де 
встановлено безперервний режим роботи), руху громадського та приватного 
транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

Відділ економіки, інвестицій, житлово- 
комунального господарства селищної ради

29 серпня 2021 року о 10 год. 00 хв.

11. Організовувати зустрічі з членами сімей загиблих захисників України, 
сприяти реалізації ініціатив громадськості з метою виявлення проблемних 
питань їх соціального забезпечення та вжиття заходів для вирішення.

Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради

Упродовж серпня 2021 року

12. Сприяти організації поїздок ветеранів війни з числа учасників АТО та 
операції Об’єднаних сил, членів родин загиблих з відвідуванням військових 
поховань захисників України та з військових пам’ятників.

Сектор комунікацій та цифрового розвитку 
селищної ради

Упродовж серпня 2021 року

13. Організовувати у закладах освіти, закладах культури тематичні 
виставки, перегляди фільмів, інші тематичні заходи, присвячені вшануванню 
пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет 
і територіальну цілісність України.



Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради

Упродовж серпня 2021 року

14. Забезпечити у місцях проведення заходів із вшанування Дня пам’яті 
захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України, охорону громадського порядку, безпеку 
дорожнього руху та безпеку громадян у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій, належне медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження 
заходів.

Володимирецьке відділення поліції 
Вараського районного відділу поліції 
Головного управління Національної поліції 
в Рівненській області, Володимирецьке 
управління Г оловного управління 
Держпродспоживслужби у Рівненській 
області.

27-29 серпня 2021 року

15. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації заходів 
із вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Сектор комунікацій та цифрового розвитку 
селищної ради

Секретар селищної ра^ш

продовж серпня 2021 року

Юрій БЛИЩИК


