
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

Н А К А З 
 
від 24 листопада 2015 року                                 №  260-од 
 
Про заходи з увічнення пам’яті  
захисників України на період до 2020 року 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
12.10.2015 року №612-од «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України в 
області на період до 2020 року» відповідно до обласної програми підтримки осіб, які 
брали участь в антитерористичній операції та членів сімей, загиблих під час 
проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням 
сесії Тернопільської обласної ради від 09.04.2015 року №1904, наказу департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації від 11.11.2015р. №323 «Про заходи з увічнення 
пам’яті захисників України на період до 2020 року», з метою реалізації заходів щодо 
системності в організації роботи щодо увічнення пам’яті про воїнів, які віддали своє 
життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України в протистоянні 
російській агресії, українських борців за незалежність періоду XX початку XXІ 
століття, збереження національної пам’яті, проведення належної краєзнавчо-
пошукової роботи та підтримку громадських ініціатив 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1.Затвердити заходи щодо увічнення пам’яті захисників України в районі на період 

до 2020 року (далі-заходи), що додаються. 
     2. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів :    
     1) розробити відповідні заходи та включити їх до плану роботи на 2015-2016 
навчальний рік , аналізувати їх виконання; 
     2) зобов’язати виконавців забезпечити своєчасну та ефективну реалізацію заходів, 
про що інформувати відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації щороку до 
15 червня і 15 листопада  у період до 2020 року.             

2. Лановецькому районному методичному кабінету (ПАЛАМАРЧУК В.І.) надати 
методичні рекомендації з реалізації заходів. 
        3. Контроль за виконанням наказу доручити завідувачу сектору з питань освіти 
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  ЗУБРИЦЬКОМУ Р.Й. 
 
Начальник відділу освіти, молоді  
та спорту  райдержадміністрації                                         О.І. ХОДАНОВИЧ 
       

      Р.Й. Зубрицький 

      В.І. Паламарчук      

     О.В.  Дашковська 



Додаток  
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 
від 24.11.2015 р.№260-од  

 

Заходи 
з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року 

 
1.Обговорити на колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  

стан роботи з увічнення пам’яті воїнів – учасників  національно-визвольного руху 
періоду XX початку XXІ століття, які брали участь у захисті України в роки Другої 
світової війни та під час проведення антитерористичної операції у Донецькій і 
Луганській областях з акцентом на осіб – вихідців з даної категорії. 
                                                                                                        Грудень, 2015р. 

2.Встановити на приміщеннях навчальних закладів  пам’ятні знаки, 
меморіальні дошки загиблим героям АТО, які навчались або проживали на території  
населеного пункту, ініціювати, за погодженням з місцевими громадами, 
громадськими організаціями, присвоєння почесних імен героїв національно-
визвольних змагань минулого і сучасності навчальним закладам району, 
встановлення іменних нагород, створення музеїв, музейних кімнат, кімнат бойової 
слави тощо історичного профілю. 

                                                                                            Протягом 2015-2020 років 
3.Оновити експозиції музеїв, музейних кімнат, кімнат бойової слави, куточків 

Героїв Небесної  Сотні, переносних виставок відповідної тематики з використанням 
методичних матеріалів Українського інституту національної пам’яті, обов’язковим 
представленням інформації про героїв АТО, волонтерів, громадян, які зробили 
значний внесок у зміцнення обороноздатності України, доказів російської агресії, 
особистих речей, документів військовослужбовців, фото- та відеоматеріалів їх 
перебування в зоні проведення АТО. 
                                                                                     Протягом грудня 2015 року і надалі 
 4.Розробити та розмістити у відповідних місцях навчальних закладів (фойє, 
вестибюлях, музеях, музейних кімнатах тощо) галерею слави «Землякам Героям – 
присвячується», використати для її оформлення тематичні фотодокументальні 
відомості про  загиблих та діючих учасників антитерористичної операції у Донецькій 
і Луганській областях, Революції гідності, українського визвольного руху періоду XX 
початку XXІ століття за місцем їх проживання чи навчання, а також розміщення  
коротких відомостей  про них, у т.ч.особистий внесок у національно-визвольну 
боротьбу за здобуття державності, незалежності та територіальної цілісності краю, 
нагородження та відзначення державними та урядовими нагородами тощо та 
провести урочисте відкриття. 
                                                                                    Протягом жовтня-грудня 2015 року 
 5.Організувати патронат, продовжувати догляд та проводити тематичні заходи 
з упорядкування і благоустрою меморіальних комплексів, пам’ятників, місць 
поховання (могил) захисників України, іноземців, які загинули внаслідок воєн, 
депортацій, перебування у таборах для військовополонених  у роки Другої світової 
війни та під час проведення антитерористичної операції у рамках виконання 
обласного проекту «Слава не загине» . Надати перелік вищеозначених об’єктів, 
закріплених за навчальними закладами. 
                                                                                     Протягом 2015-2020 років 
 6.Сприяти проведенню пошукових робіт, акцій, польоввих експедицій з 
учнівською молоддю мсцями проведення бойових дій на території рідного краю, 
виконанню завдань всеукраїнських тематичних заходів з метою встановлення 



невідомих місць поховань та імен осіб, які загинули(пропали безвісти) в роки Другої 
світової війни. Продовжити виконання проекту учнів навчальних закладів  «Книга 
звитяги Євромайдану і АТО» 
                                                                                      Протягом 2015-2020 років 
 7.Розробити методичні рекомендації щодо напрямків музейної роботи 
історичного профілю у навчальних закладах з увічнення пам’яті захисників України, 
реалізації зазначених даним наказом заходів та оприлюднити їх на сайтах навчальних 
закладів. 
                                                                                        Грудень,2015р. 
 8.Налагодити співпрацю з комунальними та державними музеями, архівами з 
метою інформаційного, науково-методичного забезпечення виконання завдань з 
увічнення пам’яті захисників України, підвищення ролі музеїв, музейних кімнат, 
кімнат бойової слави тощо, як осередків освіти на місцях. 
                                                                                         Протягом 2015-2020 років 
 9.Сприяти здійсненню громадськими організаціями заходів з увічнення пам’яті 
воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час 
проведення антитерористичної операції. 
                                                                                           Протягом 2015-2020 років 
 10.Систематично висвітлювати у друкованих засобах масової інформації, 
інформаційних виданнях, на сайтах навчальних закладів тематичні публікації щодо 
увічнення пам’яті захисників України, жертв воєн та політичних репресій. 
                                                                                            Протягом 2015-2020 років 
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