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№

Зміст завдання

Термін
виконання

Інформація про хід виконання

Висновки
(виконано, у
стадії
виконання,
не
виконано)

Пропозиції
(зняти 3
контролю,
продовжити
контроль)

Забезпечення підготовки та
проведення
в
області
урочистих заходів з нагоди
річниць днів Перемоги у
Великій ВІТЧИЗНЯНІЙ війні
1941 - 1945 років, Дня
ветерана

Щороку

2 лютого 2016 року у м.Рівне проведено заходи з нагоди 72-ї річниці визволення міста від
фашистських загарбників. Зокрема, на території військового меморіалу кладовища
«Лубенське» відбулися мітинг-реквієм, урочисте покладання вінків на Алеї Героїв за
участю заступника голови облдержадміністрації Олександра Савчука, секретаря міської
ради
Олексія
Муляренка.
керівників
окремих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, виконкому міськради, представників ОК : «Захід» СВ ЗСУ,
ветеранських організацій, громадськості, місцевих ЗМІ (понад 200 осіб). Пам'ять
полеглих вшановано хвилиною мовчання.
8 травня 2016 року у Рівному й населених пунктах області проведено заходи в рамках
відзначення Дня пам’яті та примирення. Зокрема, о 22.30 год. у місті Рівне на території
військового меморіалу кладовища «Лубенське» за участю : заступника голови
облдержадміністрації Світлани Богатирчук-Кривко, представників облдержадміністрації,
Рівненської міської ради, ветеранів, військовослужбовців, громадськості й місцевих ЗМІ
розпочалась акція «Перша хвилина миру». О 23.01 год. акція завершилася хвилиною
тиші й запаленням «вогню миру».
9 травня 2016 року у населених пунктах Рівненщини відбулися заходи з відзначення 71-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, за участю керівництва,
працівників
облдержадміністрації,
обласної
ради,
місцевих
органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань,
об’єднань ветеранів, борців за незалежність України в XX столітті, учасників бойових
дій. волонтерських рухів, учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській
областях, керівництва, військовослужбовців оперативного командування «Захід» СВ
ЗСУ, громадськості, представників ЗМІ. Найбільш поширеними формами заходів були:
поминальні панахиди за жертвами війни, молебні за мир та злагоду в Україні, за
захисників Вітчизни; покладання вінків та квітів до меморіалів та пам’ятників загиблим,
мітинги-реквієми; зустрічі керівників місцевих органів виконавчої влади та посадових
осіб органів місцевого самоврядування з ветеранами війни, учасниками українського
визвольного руху часів Другої світової війни, жертвами нацистських переслідувань,
членами сімей загиблих (померлих) воїнів, дітьми війни, які перебувають у госпіталях,
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2.

Проведення роз’яснювальної
роботи з перевізниками всіх
форм
власності
щодо
необхідності
дотримання
законодавства із надання
пільг ветеранам при проїзді
на міських, приміських та
міжміських
внутрію ньообласних
автобусних
маршрутах
загального користування

Постійно

3.

Організація
в
закладах
культури і мистецтва області
худ ожньо-документал ьних,
ілюстративно-книжкових
виставок,
літературномистецьких
вечорів,
присвячених історії Великої
Вітчизняної війни

Постійно

Цього дня на майдані Незалежності м. Рів ного в рамках заходів з нагоди відзначення 71-ї
річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні діяли тематична виставка «1939 1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!» та виставка фотографій, відзнятих начальником пресслужби ОК «Захід» Анатолієм Проти ним у зоні АТО, Вшанування ветеранів і святковий
концерт організовано на території штабу ОК «Захід». У міському палаці культури
відбувся святковий концерт «Низький уклін вам, ветерани».
У місцях проведення заходів з відзначення Дня пам’яті та примирення і
71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в області забезпечено
охорону громадського порядку та дотримання вимог з безпеки дорожнього руху, а також,
медичне супроводження і належний санітарно-епідеміологічний нагляд.
28 жовтня 2016 року на Рівненщині з нагоди 72-ї річниці вигнання нацистських
загарбників із України на Рівненщині проведено відповідні заходи. Так, у Рівному на
території військового меморіалу кладовища «Лубенське» у зв’язку з 72~ю річницею
вигнання нацистських загарбників із України відбувся мІтинг-реквієм за участю
заступника голови облдержадміністрації Ігоря Тимошенка, секретаря Рівненської міської
ради Сергія Паладійчука, представників окремих структурних підрозділів
облдержадміністрації, Рівненської міськради, територіальних органів міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, управління ОК «Захід» СВ ЗСУ, учасників
АТО, голови ради Рівненської міської організації ветеранів України Івана Боровика,
ветеранів війни, представників обласної та міської організацій ветеранів України,
громадськості й місцевих ЗМІ. До Алеї Героїв покладено вінки і квіти. Пам’ять полеглих
у роки війни вшановано хвилиною мовчання. Біля Вічного вогню виставлялася почесна
варта.________________________ _____
_____ _
____
______
Пільгове перевезення ветеранів здійснюють усі підприємства транспорту незалежно від
форми власності та підпорядкування відповідно до вимог чинного законодавства.
Постійно проводиться роз’яснювальна робота з перевізниками, які обслуговують
приміські та міжміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування
області щодо дотримання законодавства із надання пільг на проїзд ветеранів війни. Скарг
до структурних підрозділів облдержадміністрації від ветеранів війни стосовно відмови у
пільговому проїзді протягом 2016 року не надходило.

До відзначення суспільно-політичних подій та знаменних дат українського народу і
держави у бібліотеках були організовані: вечір-реквієм «Скорботна свічка пам’яті
святої», виховні години та зустріч з ветеранами, з воїнами Збройних Сил України.
Для вшанування подвигу наших ветеранів та виховання підростаючого покоління на їх
прикладі у обласному краєзнавчому музеї постійно діють виставки «Наш край в роки
Другої Світової війни». Трагічний 1941 рік представлений матеріалами про танкову
битву під м.Дубно: фотографіями, речами загиблих при обороні краю, добіркою про
концентраційні табори. Про окупаційний період розповідають речі з місця масових страт
мирного населення, листи наших земляків вивезених до Німеччини, особисті речі
учасників антифашистської боротьби в краї, підпільників та партизан.
До Дня пам’яті та примирення у музеї були організовані та проведені тематичні екскурсії
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4.

Забезпечення
доставки
ветеранів
війни
автотранспортом
на
стаціонарне лікування в
"Рівненський
обласний
госпіталь інвалідів війни’' та
в зворотньому напрямку до
місця проживання після
завершення курсу лікування

Постійно

5.

Проведення диспансерного
обстеження
інвалідів
та
учасників війни

Постійно

6.

Проведення у навчальних
закладах тематичних уроків,
виховних годин за участю
ветеранів війни, вдів, членів

Постійно

«Шляхами подвигів і слави наших батьків», «Герої не вмирають», «Зброя Перемоги»
(колекція зброї з фондів музею). Організована робота пересувного лекторію «Не
погасити пам'яті вогонь!» з виїздом наукових працівників до навчальних закладів, з
використанням оригінальних експонатів часів війни з фондів музею.
У державному історико-культурному заповіднику м. Острога оформлені стаціонарні
виставки «Острожани - учасники бойових дій Другої світової війни» та «Друга світова
війна у мистецтві».
У Державному історико-культурному заповіднику м.Дубно проведені екскурсії біля
музейної експозиції «Щит і меч землі Лубенської» з історії визвольних подій на
Дубенщині.
У обласних бібліотеках організовуються книжково-ілюстративні виставки «Дорогами
війни», «Роки, обпалені війною» , «Кращі книги про війну», «Пам’ять - полеглим, шана -живим», «Подвиг народу - пам’ять поколінь», «Я розкажу вам про війну...» та ін.
20-21 травня у смт.Клевань Рівненського району відбувся щорічний регіональний
фестиваль духової музики «Дзвенить оркестрів мідь». У рамках фестивалю відбулись
концертні програми для ветеранів.
Обласною філармонією приурочено цикл літературно-мистецьких концертних програм
для учнів шкіл області під назвою «Співаємо, щоб пам’ятали». Артисти філармонії
здійснюють концерти для ветеранів, що знаходяться на лікування в обласному госпіталі.
13 жовтня у приміщенні Рівненського обласного академічного українського музичнодраматичного театру пройшли урочистості з нагоди відзначення Дня захисника України,
Дня Українського козацтва, річниці заснування Української повстанської армії та свята
Покрови Пресвятої Богородиці. Цього ж дня у Рівненському обласному краєзнавчому
музеї організовано круглий стіл на тему: «Українська армія: минуле, сучасне, майбутнє».
14 жовтня в урочищі Гутвин Костонільського району відбувся обласний фестиваль
патріотичної пісні «Героям слава!».
В КЗ «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» POP протягом 2016 року
проліковано 4 142 особи, з них 918 учасників АТО.
Відповідно до доручення голови облдержадміністрації з березня 2004 року ветерани з
районів області доставляються на лікування у госпіталь централізовано, автотранспортом
лікувально-профілактичних закладів, відповідно до графіків, що щомісячно
направляються на адресу головних лікарів районів.
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На диспансерному обліку перебуває 35309 ветеранів війни.
У реабілітаційному відділенні, що розміщене в 41 будиночку із покращеними
побутовими умовами, проліковано 2822 ветеранів війни.
За 2016 рік госпіталь отримав 57 слухових апаратів на суму 99,8 тис.гри. Безоплатно
запротезовано 385 ветеранів війни на суму 263,6 тис.гри.
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3 метою пропагування серед дітей та молоді героїчної історії, славних бойових і
трудових традицій старшого покоління в навчальних закладах області проведені
місячники патріотично-військового виховання молоді, конкурси шкільних музеїв, кімнат,
куточків бойової слави. В усіх загальноосвітніх закладах області проведено виховні
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лікарнях та інших лікувально-профілактичних закладах; а також меморіальні, тематичні
військово-патріотичні, культурно-мистецькі заходи. Під час урочистих заходів
забезпечено несення почесної варти біля могил Невідомого солдата, функціонування
Вічного вогню.
9 травня 2016 року у Рівному з нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні, з метою вшанування пам’яті полеглих проведено урочисті покладання
вінків і квітів до Монументу Слави на території Меморіалу Вічної Слави, а також до
могил Героїв Небесної Сотні й загиблих учасників АТО на Алеї Героїв кладовища
«Нове». В заходах взяли участь: голова Рівненської облдержадміністрації Олексій
Муляренко, перший заступник голови облдержадміністрації Юрій Приварський,
заступники голови облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко й Ігор Тимошенко,
Рівненський міський голова Володимир Хомко, керівники, представники окремих
структурних підрозділів облдержадміністрації, виконкому міськради, територіальних
підрозділів силових, правоохоронних відомств, керівники обласної та міської організацій
ветеранів України, ветерани війни, представники громадськості, учнівської молоді,
місцевих ЗМІ.
Цього дня у місті Рівне в рамках заходів, присвячених 71-й річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, проведено урочисте покладання квітів до пам’ятного
знаку «Загиблим за Україну» за участю голови облдержадміністрації Олексія Муляренка,
першого заступника голови облдержадміністрації Юрія Приварського, заступників
голови облдержадміністрації Світлани Богатирчук-Кривко й Ігоря Тимошенка, першого
заступника голови обласної ради Миколи Драганчука, Рівненського міського голови
Володимира Хомка, заступників міського голови, керівників, працівників структурних
підрозділів апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації,
виконкому Рівненської міськради, територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, депутатів обласної та міської рад. керівництва та
військовослужбовців ОК «Захід» СВ ЗСУ, ветеранів війни, представників громадськості,
місцевих ЗМІ.
9 травня 2016 року на території військового меморіалу кладовища «Дубенське» відбувся
мітинг-реквієм «1939 - 1945. Ніколи знову», відслужено спільну міжконфесійну молитву
за жертвами Другої світової війни. В заході взяли участь; голова Рівненської
облдержадміністрації
Олексій
Муляренко,
перший
заступник
голови
облдержадміністрації Юрій Приварський, заступники голови облдержадміністрації
Світлана Богатирчук-Кривко й Ігор Тимошенко, перший заступник голови обласної ради
Микола Драганчук, Рівненський міський голова Володимир Хомко, заступники міського
голови, керівники, працівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації,
структурних підрозділів облдержадміністрації, виконкому Рівненської міськради,
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
депутати обласної та міської рад, ветерани, борці за незалежність України в XX столітті,
учасники бойових дій, волонтерських рухів, учасники антитерорнстичпої операції в
Донецькій і Луганській областях, керівництво, військовослужбовці ОК «Захід» СВ ЗСУ,
священнослужителі, представники громадськості й місцевих ЗМІ.
Під час заходу до Вічного вогню покладено гірлянду з квітів, до Алеї Героїв - вінки і
квіти. Пам’ять полеглих вшановано хвилиною мовчання та залпами салютної групи. Біля
Вічного вогню виставлялася почесна варта. Відбулось урочисте проходження
військо восл ужбов ці в.___ _____ _ ____________ __ ____
_

родин загиблих у період
Великої ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

8.

9.

Проведення
зустрічей
3
ветеранськими організаціями
в районах та містах області,
відвідування ветеранів війни
за місцем проживання з
метою
оперативного
інформування про внесені
зміни
у
пенсійне
законодавство
Здійснення
молодіжних
заходів (табори, пошукові
експедиції, екскурсії) місцями
загибелі
та
поховань
учасників Другої світової
війни та їх впорядкування

10.

Сприяння створенню умов
для
ефективної
роботи
ветеранських
організацій.
Здійснення
фінансової
підтримки
статутної
діяльності
обласних
ветеранських організацій

П.

Здійснення
в
межах
визначених
кошторисом
асигнувань виплат грошових
компенсацій інвалідам війни
на
санаторно-курортне
лікування та передплату
періодичних видань

Постійно

Постійно

години, уроки Мужності, тематичні п’ятихвилинки на уроках історії, уроки пам'яті,
міхинги-реквієми, святкові концерти, огляди літератури, впорядковано братські могили
та обеліски, тематичні екскурсії у Рівненський обласний краєзнавчий музей, організовані
зустрічі з ветеранами Другої світової війни.
Органами Пенсійного фонду України в області проводиться постійна інформаційнороз’яснювальна робота з ветеранами щодо змій у пенсійному законодавстві.

Комунальний заклад "Рівненський обласний центр організації оздоровлення та
формування здорового способу життя дітей та молодГРівненської обласної ради сприяє
молодіжним громадським організаціям області в питаннях патріотичного виховання
підростаючого покоління. 22 26 вересня, спільно з Рівненською громадською
молодіжною скаутською організацією «Пласт», проведено обласний молодіжний
мандрівний табір шляхами УПА на Рівненщині «Заграва. Поліський Дзвін», присвячений
75-й річниці початку національно-визвольної боротьби козаків УПА «Поліська Січ» під
приводом її отамана Тараса Бульби-Боровця. В програмі таборів «Заграва» поєднані події
визвольних змагань з відвідуванням історичних місць козацької доби на Волині.
Участь у таборі взяло 12 учасників, в т.ч. 1 учасник АТО, 1 з багатодітної сім’ї,
1 вимушено переселений із м.Авдіївка, Донецької області.
В підліткових клубах за місцем проживання були проведені тематичні лекції та бесіди
присвячені темі визволення України від фашистських загарбників за участю ветеранів.
2014 - 2018 роки 3 обласного бюджету здійснюється фінансова підтримка статутної діяльності наступних
7 обласних ветеранських організацій: обласної організації ветеранів України, обласної
ветеранської спілки учасників АТО Рівненщини, обласного відділення ВОВ, обласної
організації Української спілки ветеранів Афганістану, обласного Братства вояків УПА ім.
генерал-хорунжого Клима Савура, обласного Товариства політв’язнів і репресованих,
обласної організації Всеукраїнського об’єднання Братства ОУН-УПА ім. генерал а
Р.Шухевича - Тараса Чупринки.
На фінансову підтримку статутної діяльності зазначених організацій області у 2016 році
направлено 447,9 тис. гривень.
Постійно
Відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій
громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських
рад, затвердженого постановою КМУ від 22.02.2006 року № 187 ветерани війни у 2016
році отримали 170 санаторно-курортних путівок, з них: оздоровилося 49 інвалідів війни,
68 учасників бойових дій, 53 учасника війни. Також санаторно-курортне оздоровлення
отримали 44 особи на яких поширюється Закон України ’’Про статус ветеранів війни та
гарантії їх соціального захисту”.
Протягом 20і 6 року 123 інваліда війни отримали компенсацію відповідно до Порядку
виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким
категоріям громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
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17.06.2004 № 785, сума виплат складає 46200 гривень.

12.

ІЗ.

Проведення
обстеження 2014-2018 роки За результатами обстеження 12 010 ветеранам війни та їх сім'ям були надані соціальноматеріальних та соціальнопобутові, соціально-медичні послуги, гуманітарна допомога одягом, взуттям
побутових умов проживання
та продуктовими пакетами.
ветеранів
Великої
Вітчизняної війни 1941 -1945
років,
жертв
нацистських переслідувань
та сімей загиблих воїнів з
метою надання їм за рахунок
місцевих
бюджетів
матеріальної
та
іншої
допомоги
Проведення капітальних і 2014-2018 роки У 2017 році кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення
поточних ремонтів квартир
капітальних ремонтів будинків інвалідів війни, учасників бойових дій не передбачені. За
та
власних
житлових
зверненням ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус
будинків Інвалідів війни,
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у першочерговому порядку
учасників
бойових
дій
здійснюється поточний ремонт жилих будинків і квартир.
відповідно до законодавства

Ундїр Віталій Олександрович
Чорний Олександр Миколайович, 26 15 6і
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