Додаток до рішення № 103
Виконавчого комітету Вороновицької
селищної ради 17.04.2019 р.

План
проведення заходів на території Вороновицької ОТГ щодо відзначення
Дня пам’яті та примирення та 74 річниці Перемоги над нацизмом у
Другій Світовій війні .

1.Оновлення в закладах освіти, культури куточків з висвітленням літопису
нашого народу у перемозі над нацизмом у Другій світовій війні:
До 8 травня 2019 р .
Заклади культури. Директора навчальних закладів.
2.Провести
виставку документальної та художньої
літератури,
фотоматеріалів в яких висвітлюються події Другої світової війни. Провести
тематичні вечори.
До 8 травня 2019 р. Заклади культури.
3. Організувати у навчальних закладах селищної ради уроки пам’яті, уроки
мужності, військово-патріотичні виховні години із залученням ветеранів
війни
До 8 травня 2019 р. Директора навчальних закладів
4. Упорядкувати та підтримувати у належному стані меморіали пам’ятники,
військові поховання жертв Другої світової війни та ін.
Постійно.
Селищна рада, навчальні заклади.
5. Використати державні символи України з встановленням Державного
Прапора України на будівлях, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, розташованих на території Вороновицької
ОТГ.
8 травня 2019 р. Керівники установ, організацій
6. Організувати та здійснити ходу на території Вороновицької ОТГ :
смт. Вороновиця - о 14 .00 год. ; в с. Комарів - о 13.00 годині.
8 травня 2019 р. Селищна рада

в

7.Організувати покладання
живих
квітів до пам’ятників, обелісків,
братських могил, жертвам нацистських переслідувань розміщених на
території населених пунктів Вороновицької ОТГ.
8 травня 2019 р. , селищна рада
8.Рекомендувати священослужителям провести панахиди за загиблими у
Другій світовій війні та молебень за мир в Україні та захисників Вітчизни.
8-9 травня 2019 р. , виконавчий комітет селищної ради
9.
Організувати
та
провести
виступи
колективів
художньої
самодіяльності в смт Вороновиця 9 травня 0 10.00 год., в с. Комарів 9
травня о 12 годині.
Відповідальні Волощук В.М., Назарук В.С., Мальований О.О.
10. Забезпечити в смт. Вороновиця та в с. Комарів, під час проведення
заходів з відзначення Дня пам`яті та примирення і 74 річниці перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні охорону громадського порядку,
безпеку дорожнього руху та безпеку громадян від надзвичайних ситуацій.
8 травня 2018 р., виконавчий комітет селищної ради,
11. Проведені Заходи висвітлити на офіційному веб-сайті селищної ради
Селищна рада

.
Секретар виконкому

Н.А.Мороз

