
 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 08.02.2019 №31-р           

 

Про відзначення 2019 року в 
Баштанському районі Дня 
вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав та 30-ї 
річниці виведення військ 
колишнього СРСР з Республіки 
Афганістан 
 

Відповідно до статей 2, 25 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», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 999-р 
«Про заходи з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав», на виконання розпорядження  голови  
Миколаївської облдержадміністрації від 01.02.2019 №25-р «Про відзначення 
2019 року в Миколаївській області Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав та 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з 
Республіки Афганістан» та з метою вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав та 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з 
Республіки Афганістан в Баштанському районі, з о б о в’ я з у ю: 
 
 

1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення 2019 року в 
Баштанському районі Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав та 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки 
Афганістан (далі - заходи), що додаються. 
 
 

2. Доручити керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та 
районних служб, рекомендувати міському, сільським головам забезпечити 
виконання затверджених заходів, про що інформувати відділ культури 
райдержадміністрації до 18 лютого 2019 року. 
 

 
 
2 

3. Доручити відділу культури райдержадміністрації узагальнити 



інформацію про проведені заходи та інформувати управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації до 19 лютого 2019 року.  
 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю собою. 
  
Перший заступник голови 
райдержадміністрації, виконувач 
функцій і повноважень 
голови райдержадміністрації                                                 О. СЛАВІНСЬКИЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
Баштанської районної  
державної адміністрації 
від 08.02.2019 №31-р 

ЗАХОДИ 
щодо відзначення 2019 року в Баштанському районі Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення 
військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан 

 
1. Забезпечити упорядкування пам’ятників, пам’ятних знаків, 

меморіальних дошок, місць поховань загиблих у Республіці Афганістан та 
інших локальних конфліктах, вулиць в населених пунктах району, музеїв, 
кімнат бойової слави.         

Відділ культури райдержадміністрації,   
виконавчі органи міської,  
сільських рад (за узгодженням). 
 
Лютий  2019 року. 
 

2. Провести в населених пунктах району урочисті збори, мітинги, 
покладання квітів до пам’ятників, меморіальних дощок, пам’ятних знаків, місць 
поховання загиблих воїнів-інтернаціоналістів. 

Відділ культури райдержадміністрації, 
виконавчі органи міської, сільських 
рад (за узгодженням). 
 
15 лютого 2019 року. 

3. Провести у закладах загальної, середньої освіти тематичні уроки та 
лекції з історії війни в Республіці Афганістан та інших локальних конфліктів із 
запрошенням учасників бойових дій на території інших держав. 

  
Відділ освіти, молоді і спорту 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи міської, сільських рад  
(за узгодженням). 

        
Лютий 2019 року. 

 

4. Організувати виставки творів мистецтва, фотографій, документів та 
архівних матеріалів у музеях; мемуарної та історичної літератури в бібліотеках;  
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проведення творчих зустрічей, концертних програм афганської та 
героїкопатріотичної пісні. 

Відділ культури райдержадміністрації,  
виконавчі органи міської, сільських рад  
(за узгодженням). 

           
       Лютий 2019 року. 

 
5. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації до Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав, інших локальних 
конфліктів, показ художніх та документальних творів, присвячених 
вшануванню учасників бойових дій на території інших держав. 

 
      Відділ культури райдержадміністрації,  

виконавчі органи міської,  
сільських рад (за узгодженням). 
 
Лютий 2019 року. 

 
6. Забезпечити лікування у закладах охорони здоров'я області учасників 

бойових дій, сімей загиблих, осіб з інвалідністю та їх дітей. 
 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 
Баштанська центральна районна лікарня, 
КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Баштанського 
району», (виконавчі органи міської, 
сільських рад (за узгодженням). 
 
Протягом 2019 року. 

 
7. Здійснити обстеження матеріально-побутових умов воїнів 

інтернаціоналістів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих воїнів та 
надати необхідну допомогу. 

 
Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 
виконавчі органи міської, сільських рад 
(за узгодженням). 

          
Лютий – Травень 2019 року. 
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8. Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення Дня 
вшанування учасників бойових дій на території інших держав медичне 
супроводження та належний санітарно-епідемічний стан. 

Баштанська центральна районна лікарня, 
КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Баштанського 
району», виконавчі органи міської, 
сільських рад (за узгодженням). 
 
Лютий 2019 року. 
 

9. Забезпечити публічну безпеку і порядок, безпеку дорожнього руху під 
час підготовки та проведення заходів, присвячених Дню вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав і річниці виведення військ колишнього 
СРСР з Республіки Афганістан. 

Баштанський відділ поліції  
ГУ НП в Миколаївській  
області (за узгодженням). 
 
Лютий  2019 року. 

 
10. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів 

до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, сторінок 
історії війни в Республіці Афганістан, інших локальних конфліктів, показ 
художніх та документальних творів, присвячених річниці виведення військ 
колишнього СРСР з Республіки Афганістан. 

 
Сектор з питань внутрішньої політики, 
зв’язків з громадськістю, у справах 
преси та інформації апарату 
райдержадміністрації, виконавчі органи 
міської, сільських рад (за узгодженням). 
 
Лютий 2019 року. 

 
Начальник відділу культури  
райдержадміністрації        Т. МИКИТИНА 
 
 
 
 
 
 
 


