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Вiдповiдно до ст. 42, 59 Закону Украiни (Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>, Регламенту виконавчого KoMiTeTy Нirкинсъкоi MicbKoi ради VIII
скJIикання, затвердженого рiшенням Нiжинськоi MicbKoi ради Чернiгiвськоi
областi ъiд 24 грудня 2020 року Ns 2'|-412020, кГluану заходiв iз вiдзначення в
областi у 2021 роцi fiня пам'ятi та примирення i 76-Т рiчницi перемоги над
нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi>, затвердженого першим заступником голови
облаоноi державноi адмiнiстрацii вiд 27.04.2021 року та з метою гiдного
вшанування подвигу переможцiв нацизму у Щругiй свiтовiй вiйнi, BeTepaHiB вiйни,
жертв нацистських Irереслiдувань, увiчнення пам'ятi загиблих у Щругiй свiтовiй
вiйнi, а,також утвердження патрiотизму та нацiональноi гiдностi:
1. Утворити органiзацiйний KoMiTeT з вiдзначення в Нiжинi у 2021 роцi Щня
пам'ятi та примирення i '76-i рiчницi перемоги над нацизмом у Щругiй
свiтовiй вiйнi та затвердити його скJIад (Додаток 1).

Нiжинi у 2021роцi ,Щня пам'ятi та
примирення i 76-i рiчницi перемоги над нащизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi

2. Затвердиiги

пJIaH заходiв з вiдзначеншI в

(,Щодаток 2).

3. Начальнику управлiння культури

i

туризму Бассак Т.Ф. забезпечити

оприлюднення даного розпорядження на сайтi MicbKoi ради.
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Контроль за виконанням розпорядження покJIасти на заступника мiського
гопови з
i виконавчих органiв ради Смагу С,С.
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органiзацiйного KoMiTeTy з вiдзначення в Нiжинi у 2021 роui
.Щня пам'ятi та примирення i 76-i рiчницi перемоги над нацизмом
у Другiй свiтовiй вiйнi

Смага
Сергiй Степанович

засryпник мiського голови,
голова органiзацiйного KoMiTeTy

Топчiй
HiHa [BaHiBHa

головний спецiа-шiст управлiння культури
i туризму Нiжинськоi MiobKoi ради, секретар
органiзацiйного KoMiTeTy

Салогуб
Валерiй Володимирович

керуючий справами виконавчого KoMiTeTy
Нiжинськоi MicbKoi ради

Бассак
Тетяна Федорiвна

началъник управлiння культури i туризму
Нiжинськоi MicbKoi ради

ВеlлйЧко Людмила

голова Нiжиноъкоi Micbкoi органiзацii
BeTepaHiB Украiни, член виконавчого KoMiTeTy

миколаi'вна

Градобик
валентина Валентинiвна

Нiжинськоi мiсъкоi ради
начаJIьник управлiння освiти Нiжинськоi
мiськоi ради

Гук
ольга олегiвна

в.о, нача.JIъпика вiддiлу iнформацiЙно-аналiтичноi роботи та комуIIiкацiй з
громадськiстю виконавчого KoMiTeTy
Нiжинськоi MicbKoi ради

Глушко
ГIавло Володимирович

начаJIьник вiддiлу з питань фiзичноi культури
i спорту Нiжинськоi MicbKoi ради

Щухно

начальник Нiжинського
(за зеоdою)

Щоля

начальник вiддiлу з питань органiзачii
дiяпъностi апараry мiсъкоi ради та ii
виконавчого KoMiTeTy Нiх<инськоi MicbKoi ради

Кушнiренко

начzLльник управлiння житлово-комунаJIъного

Володимир NIиколайович

(}ксана

Рвп Гунп

Анатолiй Миколайович

Кулiнiч

валентина Михайлiвна

господарства та будiвництва Нiхtинськоi
MicbKoi ради
начальник управлiння соцiчLJIьного захисту
населеЕня Нiжинськоi MicbKoi ради

Кичко

директор ТОВ кМедiа-центр) KBicTi>

Валерiй IVIиколайович

(за зzоdою)

Радченко

депутат Нiжинсъкоi MicbKoi ради (за зzоdою)

самойленко
Олексанлр Григорович

ректор Нiжинського державного унiверситету
iM. Миколи Гоголя (за зzоdоло)

Якущенко

вiйськовий KoMicap Нiхсинсько-

Наталiя IBaHiBHa

Володимир Миколайович
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N}1-IИКiВСЬКОГО ОО СДНаНОГО
МlСЬКОГО
вiйськового KoMicapiaTy (за зzоdою)

Керуючий справами
нiжинськоi Micbkoi

Валерiй Салогуб
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ПЛАН ЗМОДIВ

з вiдзначення

в Нiжинi у 202Т роцi Щня пам'ятi та примирення
76-i рiчницi перемоги над нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi

i

1.

Забезпечити упорядкування пап,i'ятних знакiв, пам'ятникiв, братських
могил та iнших мiсць поховання загиблих захисникiв Вiтчизни, меморiчlJIьних
дошок, музеiв, KiMHaT бойовоi слави, пам'ятних мiсцъ.
dо 07,05.202l р,
Керiвнuкu пidпрuел,tсmв, усmанов, орzанiзацiй.,
Кушнiренко А,М,, Граdобuк В.М., Бассак Т.Ф.
2. ОрганiзуБати роботу щодо святкового вбрання MicTa.
dо 08.05.202l
Вовченко Ф.I., Kyu.lHipeHKo Д,Лrf., Борuсенко М,Д.

р,

3. Органiзувати вiтання BeTepaHiB вiйни через засоби MacoBoi iнформачii.
08- 09.05.202l р.
Гук О,О., Кuчко В.М., Велuчко Л.]чI.
t
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4.
Uрганlзувати
вигOтовленiiя та вру.Iёння вiт.шiьiiих листlвок вётеранам

ЩругоТ cBiToBoT вiйни в рамках акцiТ кВшануймо BeTepaHiB>>,

do 09.05,202l

р.

Велuчко Л.М., Кuчко B.Iv[,

5.

3 додержанням ycix карантинних обмежень органiзувати встановлення
BiHKiB та корзин KBiTiB, покJIадання KBiTiB до меморiалiв, пам'ятникiв, мiсць
поховань загиблих захисникiв Украiни у Нiжинi , зокрема до Пам'ятного знаку
загиблим зеiчIлякам за участi керiвництва MicTa, представникiв ветеранських
органiзацiй.
dо 09,a5.202I

р,

Бассак Т.Ф., Велuчко Л.М.

б. Забезпечити публiчний порядок та безпеку громадян, необхiдне медичне
супроводження пiд час проведення мiтингу бiля Пам'ятного знаку загиблим
землякам до 76-i рiчницi перемоги над нацизмом у Другiй свiтовiй вiйнi.
09.05. 2021 р.,
Щухно B.]vI., Карчсва I.I.

10.00

7. Оформити тематичнi, iлюстративнi виставки тематшIноi лiтератури у

бiблiотеках, музейних KiMH атах, куточках бойовоi слави, фотовиставки.
mравень
Бассак Т.Ф., Граdобuк В.В.

8. У режимi онлайн органiзувати у навчальних закJIадах MicTa проведення
просвiтницьких заходiв
о ypoKiB звитяги;
:

нацiон€lльно-патрiотичних бесiд,
a lrерегJulд вiдеоматерiалiв кВiдомi постатi та героiзм борцiв за Незалежнiсть
Украiни у ХХ - XXI ст)
п\/DD
1рuUоU,uк D,D.
Проrriяzсlлt року
о

9,

У

режимi онлайн провести I(мiський) етап Всеукраiнськоi дитячо-

юнацькоi вiйськово-патрiотичноi гри к Сокiл>(< !жура>)
I-раdобuк В.В.

Травень

10. Забезпечити проведення на вебсайтах та cTopiHкax у соцiальних мережах

тематичних публiкацiй, виставок художньоi, мемуарноi, iнформацiйно-довiдковоi
Лiтератури, iнших MaTepia-lriB, присвячених ,.Щню пам'ятi та примирення, Дню
перемоги над нацизмом у ffругiй свiтовiй вiйнi, ролi та внеску Украiнського
народу у Щругiй свiтовiй вiйнi.
Бассак Т.Ф.
Проmяzол,t року

11, Органiзувати комплекс заходiв з посилення турботи про захисникiв
Украiни та створення IIIUIежних умов життезабезпечення BeTepaHiB вiйни, а саме:
сво€часне надання ветеранам Друцоi cBiToBoi вiйни, жертвам нацистських
переслiдувань, сiм'ям загиблих (померлих) BoiHiB, дiтям вiйни, з урахуванням iх
соцiа-гlьно-побутових потреб, необхiдноi матерiальноi, фiнансовоi, органiзацiйноi
та медичноi допомоги.
Кулiнiч В,М., вuконавчuй комimепl
Н i,эtсuн cbKoi лаiсьлtоi, padu

Проmяzолt року

12. Звернутися до релiгiйних органiзацiй iз пропозицiею провести панахиди
з2 я{ептR2пли ПпvгоТ cBiToBoT вiйни rurсгrебнi ?2 ivтиll т2 зп2гопv в YKliяi'Hi за
захисникiв Украiни.
8-9 mравня
Бассак Т.Ф,
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13, Прозвiтувати про стан виконання плану заходiв iз вiдзначення в MicTi у
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Другiй свiтовiй вiйнi на електронну адресу вiддiлу iнформацiйно-аналiтичного
роботи та комунiкацiй з громадськiстю виконавчого KoMiTeTy Нiхtинськоi MicbKoi
ради (wp_nezhirr@йr.net).
dо ]],05.2I р.
вuконавцяп4

Керуючий справами виконав
Нiжинсъкоi MicbKoi ради

Валерiй Салогуб

