
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 43

 16.04.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження заходів з приводу 
проведення святкування на території сільської ради 
Дня пам’яті та  примирення, Дня перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні 

Відповідно  до  Указу  Президента   України  від  03.04.2019  року  №
99/2019  «Про  відзначення  у  2019  році  Дня  пам’яті  та  примирення,  Дня
перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні  та  75  річниці  вигнання
нацистів з України, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою вшанування  подвигу  українського  народу  в  боротьбі  за
свободу та незалежність, утвердження героїчних традицій старших поколінь,
збереження традицій шанобливого ставлення до людей старшого покоління,
забезпечення підготовки та проведення на території сільської ради урочистих
заходів з нагоди святкування Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги
над нацизмом  у Другій світовій війні,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення на території 
сільської ради Дня Перемоги над нацизмом  у Другій світовій війні,  
включивши до його складу працівників закладів освіти, культури та органу 
місцевого самоврядування. Додаток 1 додається.  
2.Затвердити план заходів із підготовки та відзначення  на території ради Дня 
примирення та  Дня Перемоги над нацизмом  у Другій світовій війні. Додаток
2 додається. 
3. Організаційному комітету по виконанню  заходів зазначених в п. 1 даного
рішення,  керівникам  підприємств,  установ  та  закладів  розташованих  на
території  сільської  ради  забезпечити  здійснення  заходів  у  терміни  згідно
додатку 2. 

Сільський голова                                                          С.САМОТОЙ



Додаток 1
до рішення виконкому

від 16.04.2019 № 43  

Склад
організаційного комітету по відзначенню
на території Миколаївської сільської ради

Дня примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Северин Віра Миколаївна  – заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів;

 Феніна Світлана В’ячеславівна   – начальник  відділу  культури та 
роботи з молоддю;

 Макшеєва Наталія Сергіївна -  начальник відділу освіти, молоді та 
спорту;

 Білінський Роман Миколайович – в.о. старости;
 Рябуха Віктор Сергійович – перший заступник сільського голови;
 Непийвода Вікторія Віталіївна – секретар сільської ради; 
 Завідувачі клубними закладами: Миколаївського СБК, 

Северинівського СБК, Лікарського СК, Склярівського СК, 
Кекинського ОДР, Спаського ОДР. 
 

Секретар виконкому                                                     С. Бідненко 



                                                                                 Додаток  2
   до рішення виконкому № 43  

                                                                                    від 16.04.2019
ПЛАН 

заходів по Миколаївській сільській раді з нагоди святкування Дня перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні

№ 
п\п

Назва заходу термін
виконання 

Відповідальні за виконання 

1. Упорядкування 
території меморіальних 
комплексів, місць 
поховання загиблих 
воїнів на території ради

до 04.05.2019 Відділ освіти, молоді та спорту  

2. Акція  «Добрий ранок 
ветеране», 
поздоровлення 
ветеранів святковими 
листівками 

08 травня 2019
року

Відділ освіти, молоді та спорту  

3. Мітинг – реквієм до Дня
Пам’яті -  «Їх подвиг 
житиме вічно»

09.05.2019 
року 

Відділ освіти, молоді та спорту  
виконком сільської ради, відділ 
культури та роботи  молоддю

5. Організувати вручення 
подарункових наборів 
ветеранам

08 -09.05.2019 
року 

Сільський голова за участі 
підприємців 

6. Святковий концерт до 
Дня пам’яті та 
примирення: 
«Тих днів не змеркне 
слава». 

09.05.2019 
року 

Відділ освіти, молоді та спорту  
відділ культури та роботи  
молоддю,
виконком сільської ради,

Секретар виконкому                                                              С. Бідненко


