
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про проведення у 2014 році в районі заходів  

у  рамках Року учасників бойових дій  

на території інших держав  

 

На виконання Указу Президента України від 12 червня 2013 року № 329 

«Про проведення у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на території 

інших держав», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 

лютого 2014 року №24 «Про проведення у 2014 році в області заходів у рамках 

Року учасників бойових дій на території інших держав»  та з метою вшанування 

громадян, які виконували військовий обов’язок на території інших держав , 

сприяння поліпшенню соціального захисту таких громадян, їх сімей та з нагоди 

25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан: 

 

1. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення в районі 

заходів у рамках Року учасників бойових дій на території інших держав . 

 

2. Затвердити: 

2.1. Склад організаційного комітету з підготовки та проведення в районі 

заходів у рамках Року учасників бойових дій на території інших держав  

(додається).   

2.2. План заходів з підготовки та проведення в районі  заходів у рамках 

Року учасників бойових дій на території інших держав (додається).  

 

3.  Виконавчим комітетам сільських, селищних рад затвердити плани 

підготовки та проведення заходів у рамках Року учасників бойових дій на 

території інших держав.  

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.  

 

 

В. о.  голови  районної  

державної адміністрації                                                                   В.М. Бобошко     

 

11 лютого 2014 року     м. Прилуки         № 50 

  



  ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження в. о.  голови  районної  

державної адміністрації  

11 лютого  2014 року № 50 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення в районі  заходів у 

рамках Року учасників бойових дій на території інших держав  
 

Павлютіна  

Ірина Миколаївна 

заступник голови районної державної 

адміністрації,  

співголова організаційного комітету;  

Синенко  

Микола Григорович  

заступник голови районної ради, співголова 

організаційного комітету; (за згодою); 

Симоненко  

Лідія Григорівна  

начальник відділу  інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

райдержадміністрації,  

секретар організаційного комітету; 

 

Архаткін 

Сергій Петрович  

головний  спеціаліст  відділу з питань 

цивільного захисту,  взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної та 

мобілізаційної роботи апарату 

райдержадміністрації ; 

Арестов  

Віталій Олександрович  

член президії Прилуцької міськрайонної 

Спілки ветеранів Афганістану, член 

Громадської ради при райдержадміністрації  

(за згодою); 

Борисенко  

Олександр Вікторович  

заступник начальника Прилуцького  МВ 

(по обслуговуванню міста Прилук та 

Прилуцького району) УМВС  України в  

 Чернігівській області  (за згодою); 

Бутко  

Наталія Петрівна 

начальник  управління соціального захисту  

населення   райдержадміністрації;  

Гриценко  

Валентина Василівна 

голова районної організації ветеранів України 

(за згодою); 

Дементєва 

Наталія Григорівна 

директор Прилуцького районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;  

Заєць  

Володимир Петрович  

головний лікар центральної районної лікарні; 



Залозна  

Майя Львівна 

в. о. начальника відділу  фінансового 

забезпечення;  

Корнієнко  

Валентина Сергіївна 

начальник відділу економічного розвитку   

райдержадміністрації; 

Левченко  

Лідія Іванівна  

директор районної централізованої 

бібліотечної системи; 

Лєсніца  

Юрій Володимировч  

військовий комісар Прилуцько-Варвинського  

об’єднаного міського військового комісаріату 

(за згодою); 

Матвєєв  

Олександр Олександрович  

начальник управління Пенсійного Фонду в 

місті Прилуки та   Прилуцькому районі (за 

згодою); 

Матвієнко  

Валентина Василівна 

редактор газети «Прилуччина»; 

Мусійченко  

Надія Володимирівна 

начальник фінансового управління 

райдержадміністрації; 

Потильчак 

Валентина Яківна  

начальник архівного відділу 

райдержадміністрації ; 

Солдатенко  

Галина Андріївна 

головний спеціаліст відділу юридичної та 

кадрової роботи апарату райдержадміністрації;  

Стукалова 

Антоніна Володимирівна 

начальник відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації ; 

Федоренко  

Людмила Миколаївна 

завідувач сектору   у справах сім’ї,  

молоді та спорту райдержадміністрації ; 

Ходаковська  

Тетяна Вікторівна  

в. о. начальника відділу культури,  туризму  і 

релігій райдержадміністрації;  

Хотіна 

Оксана Олексіївна 

заступник керівника апарату, начальник 

відділу організаційної роботи 

райдержадміністрації; 

Юрасюк 

Олексій Степанович  

начальник  відділу освіти 

райдержадміністрації.      

 

 

 

 



  ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження в. о.  голови  районної  

державної адміністрації  

11 лютого  2014 року № 50 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

з підготовки та проведення в районі  Року учасників бойових дій на 

території інших держав 

 

1. Забезпечити проведення комплексу заходів щодо посилення 

соціального захисту учасників бойових дій на території інших держав  та членів 

сімей загиблих: 

- відвідування працівниками соціальних, медичних служб інвалідів війни 

в Республіці Афганістан, учасників бойових дій на території інших держав, 

членів сімей загиблих; 
Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, центральна районна лікарня, 
виконавчі комітети сільських, селищних рад   

Постійно 

- диспансеризацію учасників бойових дій на території інших держав та у 

разі потреби їх стаціонарне лікування;  

- відвідування керівниками органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування учасників бойових дій на території інших держав, що 

перебувають у лікарнях; 

Центральна районна лікарня, виконавчі комітети 
сільських, селищних рад  

Постійно 

- сприяння  інвалідам війни з числа учасників бойових дій на території 

інших держав в реалізації права щодо лікування в госпіталях для інвалідів 

Великої Вітчизняної війни за наявності відповідних показань;  
Центральна районна лікарня, виконавчі комітети 
сільських, селищних рад 

Постійно 
 

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій, 

які перебувають на обліку в управлінні  соціального захисту населення 

райдержадміністрації. 
Управління  соціального захисту населення  

райдержадміністрації; 

Починаючи з 2014 року 

2. Організувати проведення : 

-  урочистостей з відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав і 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з 

Республіки Афганістан та заходів з увічнення пам’яті про загиблих і померлих 

учасників бойових дій на території інших держав;  



- покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків, встановлених на 

честь учасників бойових дій на території інших держав; 
Відділи райдержадміністрації: культури, туризму і 

релігій, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, освіти, з питань цивільного захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та 

мобілізаційної роботи, фінансового забезпечення, 
юридичної та кадрової роботи; Прилуцька 

міськрайонна  Спілка ветеранів Афганістану (за 
згодою);виконавчі комітети сільських, селищних рад 

Лютий 2014 року 

-  урочисте відкриття пам’ятника  воїнам-інтернаціоналістам в смт Ладан;   
Відділи райдержадміністрації: містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства, 
культури, туризму і релігій,  Прилуцька міськрайонна  

Спілка ветеранів Афганістану (за згодою); 
виконком Ладанської  селищної  ради 

ІІ півріччя  2014 року 

-  урочисте відкриття пам’ятних  дощок   на честь загиблих в Республіці 

Афганістан земляків:  Скрипченка Ю.М., Шевченка В.М., Немченка В.В., 

Здоровенка І.Г.. 
Відділи райдержадміністрації: культури, туризму і 
релігій, містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства,Прилуцька міськрайонна  
Спілка ветеранів Афганістану (за згодою); 

виконавчі комітети Ковтунівської, Дубовогаївської, 

Смоської, Білорічицької, Дідовецької сільських рад 
ІІ півріччя  2014 року 

3. З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав організувати:   

- зустріч керівництва району з учасниками бойових дій на території 

інших держав з врученням відзнак райдержадміністрації, районної ради 

активістам ветеранського руху воїнів-інтернаціоналістів, матеріальної 

допомоги сім’ям загиблих та інвалідам;  

Управління та відділи райдержадміністрації:  
соціального захисту населення,   інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, культури, 

туризму і релігій, юридичної та кадрової роботи, 

фінансового забезпечення,  Прилуцька міськрайонна  
Спілка ветеранів Афганістану (за згодою); 

17 лютого 2014 року 

- покладання квітів до пам’ятного знаку воїнам-афганцям в м. Прилуки, 

відвідування могил загиблих в афганській війні; 
Відділи райдержадміністрації:     інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, культури, 

туризму і релігій, фінансового забезпечення,  Прилуцька 

міськрайонна  Спілка ветеранів Афганістану (за 
згодою), Прилуцька районна  організація ветеранів 

України (за згодою)  

17 лютого 2014 року 



-  відвідування керівництвом району сімей  загиблих  в Афганістані 

(Макухи О.В, с. Ковтунівка, Гасевської Т.І., смт Ладан); 
Відділи райдержадміністрації:     інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю, 
фінансового забезпечення,  Прилуцька міськрайонна  

Спілка ветеранів Афганістану (за згодою)  

14 лютого 2014 року 

- зустріч з учасниками бойових дій, які воювали на території інших 

держав та перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі; 

Територіальний центр соціального обслуговування 
управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації     

Лютий  2014 року 

- проведення турніру з боксу, присвяченого виводу радянських військ з 

Республіки Афганістан,  вшануванню учасників бойових дій на території інших 

держав;   

Структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ 

культури, туризму і релігій,  сектор у справах    сім’ї, 
молоді та спорту    

15 лютого 2014 року 

4. Забезпечити у місцях проведення урочистостей з відзначення Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 25-ї річниці 

виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан:  

- медичне супроводження та належний санітарно -епідеміологічний 

нагляд; 

Центральна районна лікарня, міськрайонне управління 
Головного управління Держсанепідемслужби у 
Чернігівській області, виконавчі комітети, сільських, 

селищних рад 

Лютий 2014 року 

- охорону громадського порядку та дотримання правил дорожнього 

руху. 
Відділ з питань цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної та 

мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації,  
Прилуцький   МВ (по обслуговуванню міста Прилук та 

                                                                               Прилуцького району) УМВС  України в 

 Чернігівській області,  виконавчі комітети сільських, 

селищних  рад  

Лютий 2014 року 

5. Залучити до участі в заходах з нагоди Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав, 25-ї річниці виведення військ 

колишнього СРСР з Республіки Афганістан ветеранів Великої Вітчизняної 

війни 1941—1945 років.  
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю райдержадміністрації, Прилуцька 
районна  організація ветеранів України (за згодою) 

виконавчі комітети сільських, селищних  рад  

Лютий 2014 року 



6. Провести роботу із впорядкування місць поховань загиблих 

учасників бойових дій на території інших держав.  
Відділ містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства райдержадміністрації, 

виконавчі комітети сільських селищних рад  

Постійно 

7. Організувати проведення урочистостей, патріотичних, військово-

спортивних та культурно-мистецьких акцій за участю громадських об’єднань 

воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів, студентської та учнівської молоді.  
Структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ 

освіти, сектор у справах  сім’ї, молоді та спорту, 

виконавчі комітети сільських, селищних рад  

Протягом 2014 року 

8. Забезпечити  реалізацію Районної програми надання пільг інвалідам 

по зору та сім’ям військовослужбовців, що загинули при виконанні 

інтернаціонального обов’язку в Афганістані на 2011-2015 роки 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Постійно 

9. В рамках законодавства України забезпечити за потреби: 

  -   засобами технічної реабілітації  з числа учасників бойових дій на 

території інших держав, які перебувають на обліку в структурних підрозділах 

соціального захисту населення місцевих держадміністрацій;  

- безплатне проведення ремонтів житлових приміщень, в яких 

проживають сім’ї загиблих під час виконання службових обов’язків у 

Республіці Афганістан; 

- безоплатне поховання учасників бойових дій.  

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, 

селищних рад 

Постійно 

10. Відповідно до законодавства України  сприяти учасникам бойових 

дій, інвалідам війни та членам сімей загиблих під час виконання службових 

обов’язків у Республіці Афганістан: 

 -  реалізації права одноразової безкоштовної приватизації земельних 

ділянок; 

  - виділенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, 

введення садово-городнього господарства, будівництва гаражів у межах, 

передбачених законодавством України.  
Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, 

селищних рад 

Протягом 2014 року 



11. Сприяти молодіжним, ветеранським та іншим громадським 

об’єднанням у здійсненні діяльності, пов’язаної з проведенням заходів, 

присвячених Року учасників бойових дій на території інших держав.  
Структурні  підрозділи райдержадміністрації: сектор 
у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

Протягом 2014 року 

12. Організувати проведення в закладах культури та освіти району: 

- науково-практичних конференцій, зустрічей за «круглим столом», 

історичних читань на відповідну тематику;  

- уроків пам’яті, лекцій, бесід з історії війни в Афганістані та інших 

локальних конфліктів; 

- зустрічей з учасниками бойових дій на території інших держав;  

  - виставок художніх робіт, фотографій, документів та історичної 

літератури, що висвітлюють сторінки війни в Афганістані та інші збройні 

конфлікти. 
Відділи райдержадміністрації: культури,  туризму і 

релігій, освіти,  виконавчі комітети сільських. селищних  

рад  

Протягом 2014 року 

13. Запропонувати релігійним організаціям провести панахиди за 

загиблими та померлими воїнами-інтернаціоналістами.  
Відділ  культури,  туризму і релігій  
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, 

селищних рад  

15 лютого 2014 року 

14. Забезпечити анонсування та широке висвітлення в засобах масової 

інформації заходів з підготовки та проведення у 2014 році в районі  Року 

учасників бойових дій на території інших держав;  
Відділ  інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю райдержадміністрації; редакція газети 
«Прилуччина» (за згодою), 

виконавчі комітети сільських, селищних  рад  
Протягом 2014 року 

15. Інформувати відділ  інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю районної  державної адміністрації про хід виконання Плану 

заходів з підготовки та проведення в районі  заходів у рамках Року учасників 

бойових дій на території інших держав .                      

                                                Структурні підрозділи райдержадміністрації, 

виконавчі комітети сільських, селищних  рад  

До 18 лютого 2014 року  

До 18 грудня 2014 року 

16. Інформувати Департамент   інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації про хід 

виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 03 лютого 2014 



року №24 «Про проведення у 2014 році в області заходів у рамках Року 

учасників бойових дій на території інших держав»  на адресу: uvp@cg.ukrtel.net. 
Відділ  інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю райдержадміністрації 
До 20 лютого 2014 року  

                                                                              До 20 грудня 2014 року 

_________________________________ 
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