
 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

04.02.2021                                         м. Ужгород                                                 № 78 

 

Про відзначення в області Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Указу Президента України від 11 лютого 2004 року                      

№ 180/2004 „Про День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 

„Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” (зі змінами), з метою належної організації підготовки і 

проведення в області заходів із відзначення Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав: 

 
1. Затвердити план заходів із відзначення в області Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав, що додається. 

2. Дозволити профінансувати видатки департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації, пов’язані з наданням матеріальної допомоги 

учасникам війни в Афганістані та вдовам загиблих учасників війни, сім’ям 

працівників правоохоронних органів та військовослужбовців, які загинули під 
час виконання службових обовʼязків, на вихованні у яких є неповнолітні діти,                

у сумі 60,0 (шістдесят) тисяч гривень згідно з кошторисом (додається) за 

рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті для реалізації Регіональної 

програми „Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 

2021 роки, через комунальну установу „Обласний центр по нарахуванню та 

здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради. 
3. Відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації райдерж-

адміністраціям, рекомендувати виконавчим органам місцевих рад (ТГ) 

забезпечити виконання плану заходів. 

4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації узагальнену інформацію подати облдержадміністрації до 

26 лютого 2021 року.  
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

державної адміністрації Шинкарюка І. С. 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                      Анатолій ПОЛОСКОВ  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

державної адміністрації 

04.02.2021 № 78 

 

ПЛАН 

заходів із відзначення в області Дня вшанування учасників  

бойових дій на території інших держав 

 
1. Провести у м. Ужгород, біля пам’ятника „Скорботна мати” на 

Православній набережній, урочистості та меморіальні заходи із відзначення в 

області Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 

панахиду за загиблими воїнами-афганцями та українськими миротворцями у 

церквах області. 
 

 Департаменти облдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комуні-

кацій з громадськістю; культури, 

організаційний відділ управління 

організаційної роботи та забезпечення 

діяльності керівництва апарату 

облдержадміністрації спільно з 
громадськими організаціями, які 

представляють інтереси учасників 

бойових дій на території інших держав 
 

15 лютого 2021 року 
 

2. Організувати проведення у районах і містах області урочистих заходів із 

відзначення в області Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав, також воїнів-афганців, українських миротворців, звернутися до 

релігійних організацій області з пропозицією проведення у храмах області 
молебнів за загиблими. 
 

 Управління національностей та релігій 

облдержадміністрації, райдержадмі-

ністрації, виконавчі органи місцевих рад 

(ТГ) (за згодою) 
 

Лютий 2021 року 
 

3. Забезпечити упорядкування меморіалів, пам’ятників, місць поховань 
загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших держав. 
 

 Департамент інфраструктури, розвитку і 

утримання мережі автомобільних доріг 

загального користування місцевого 

значення та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації, 
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райдержадміністрації, виконавчі органи 
місцевих рад (ТГ) (за згодою) 
 

До 14 лютого 2021 року 
 

4. Організувати: 

проведення у закладах освіти тематичних уроків, бесід, лекцій з історії 

війни в Республіці Афганістан та інших локальних конфліктів, зустрічі з 

учасниками бойових дій на території інших держав, воїнами-афганцями, 

учасниками АТО/ООС; 
 

 Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, міськвиконкоми, 

райдержадміністрації спільно з 

обласними громадськими організа-

ціями, які представляють інтереси 

учасників бойових дій на території 
інших держав (за згодою) 
 

До 14 лютого 2021  року 
 

у клубно-бібліотечних закладах, музеях області книжково-ілюстративні 

виставки, огляди літератури, фотостенди, проведення літературно-музичних 

тематичних вечорів та читацьких конференцій на теми, присвячені участі 

українців у бойових діях на території інших держав. 
 

 Департамент культури облдержадмі- 

ністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі органи місцевих рад (ТГ) (за 

згодою) 
 

До 14 лютого 2021 року 
 

5. Посилити увагу до повсякденних потреб учасників бойових дій на 

території інших держав, у тому числі до потреб щодо медичної допомоги, 

забезпечити формування списків для надання одноразової матеріальної 

допомоги тим учасникам бойових дій на території інших держав та членам їх 

сімей, які її потребують. 
 

 Департаменти облдержадміністрації: 

соціального захисту населення; охорони 

здоров’я, райдержадміністрації, вико-

навчі органи місцевих рад (ТГ) спільно з 

громадськими організаціями, які 

представляють інтереси учасників 
бойових дій на території інших держав 

(за згодою) 
 

Лютий 2021 року 
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6. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації заходів із 
відзначення в області Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав.  
 

 Департамент інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 
  

Лютий 2021 року 
 

7. Вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку, 
безпеки громадян під час проведення заходів та медичного супроводу з нагоди  

відзначення в області Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав та забезпечити чергування бригад швидкої допомоги. 
 

 Департамент охорони здоров’я облдерж-

адміністрації, управління з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами 

облдержадміністрації, головне управління 

Національної поліції в Закарпатській 

області, райдержадміністрації, виконавчі 

органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) 
 

15 лютого 2021 року 

 

http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/3968.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/3968.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/3968.htm


 Додаток  

до розпорядження 

04.02.2021 № 78 

 

КОШТОРИС, 

пов’язаний з наданням матеріальної допомоги учасникам війни в Афганістані 

та вдовам загиблих учасників війни, сім’ям працівників правоохоронних 

органів та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових 

обов’язків, на вихованні у яких є неповнолітні діти (за рахунок коштів, 
передбачених в обласному бюджеті для реалізації Регіональної програми 

„Турбота” щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки, 

через комунальну установу „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат” Закарпатської обласної ради) 

 

                                         (гривень) 
 

Матеріальна допомога учасникам 

бойових дій на території інших держав 
та вдовам  загиблих учасників війни 

 

                  60000,00          

   ВСЬОГО:                                                                                          60000,00 

  

                                                                     (Шістдесят тисяч грн  00 коп.) 

           
 

 

 

Директор департаменту 

інформаційної діяльності та 

комунікації з громадськістю 

облдержадміністрації 

                                                                        

 

 

Марина КОВАЛЬ 
 

 


