
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
13.04.2021                                       с.Миколаївка                                       № 44-ОД

Про заходи з увічнення пам’яті 
захисників України на період до 2025 р

 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня
2021 р. № 37-р. «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період
до  2025  року»,  розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації № 103-ОД від 25.02.2021 року «Про заходи з увічнення пам’яті
захисників  України на  період  до 2025 року»,  рішення виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  № 57  від
31.03.2021 «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до
2025 року», відповідно до листа КЗ СОІППО №127/11-10 від 18.02.2021 «Про
заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року», з метою
вшанування пам’яті загиблих під час Другої світової війни та при проведенні
операції Об’єднаних сил (антитерористичної операції) на сході України,

Н А К А З У Ю:
1.  Затвердити  план  заходів  (далі  План  заходів)  у  закладах  загальної

середньої освіти Миколаївської сільської ради з увічнення пам’яті захисників
України на період до 2025 року (додаток 1).

2. Директорам закладів загальної середньої освіти Миколаївської сільської
ради:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.
2.2. Подавати щороку до 25 вересня протягом 2021-2025 рр. відділу освіти

відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради  звіт  про
виконання Плану заходів для його узагальнення відповідно до заданої форми
(додаток 2).

3.  Спеціалісту  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської
ради Геращенко М. П.:

3.1. Забезпечити виконання Плану заходів.
3.2.  Подати  звіт  КЗ  Сумський  обласний  інститут  післядипломної

педагогічної освіти до 01 жовтня 2021 року та Миколаївській сільській раді до
25 листопада 2021 року про виконання Плану заходів для його узагальнення.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА



Додаток 1
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради
від 13.04.2021 № 44-ОД

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року

у закладах загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради

1.  Розглянути питання щодо:
1) увічнення пам’яті захисників України шляхом установлення пам’ятних

знаків (пам’ятників, меморіальних дошок тощо)ю
Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,
директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021-2025 року

2.) організації  патронату  закладами  освіти  місць  поховань  захисників
України,  секторів  військових  поховань  захисників  України,  пам’ятників
загиблим та померлим захисникам України.

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021-2025  року

2. Забезпечити:
1) утримання в належному стані пам’ятників і  меморіальних дошок на

честь  захисників  України,  а  також  їх  місць  поховань,  зокрема  напередодні
державних свят та пам’ятних дат.

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021-2025  року

2) запобігання  актам  вандалізму  та  руйнуванню  місць  поховань
захисників  України,  а  також  меморіальних  комплексів,  пам’ятників  та
меморіальних дошок на їх честь.

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021-2025  року

3) проведення заходів з відзначення ювілейних, пам’ятних та історичних
дат, міжнародних днів, пов’язаних із вшануванням пам’яті захисників України
та покладанням квітів на могилах захисників України, зокрема до Дня пам’яті
та примирення, Дня Незалежності України, Дня пам’яті захисників України, які
загинули  в  боротьбі  за  незалежність,  суверенітет  і  територіальну  цілісність



України, та Дня захисника України.
Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021-2025  року

4) відвідування військових поховань і військових пам’ятників ветеранами
війни та членами сімей загиблих (померлих) захисників України.

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021-2025 року

5) проведення  виставок  художніх  творів,  творів  мистецтва,  історичних
документів,  експозицій з  архівних фото-  і  художніх матеріалів,  присвячених
пам’яті воїнів, які брали участь у захисті  України за темами: «Уклін живим,
загиблим – слава», «Герої не вмирають», «Земляки – герої України».

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021-2025 року

6) виготовлення та розміщення соціальної реклами про загиблих земляків
- воїнів, які брали участь у захисті України під час антитерористичної операції,
забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації
проти України у Донецькій та Луганській областях.

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021-2025 року

3. Сприяти:
1) проведенню в закладах освіти тематичних уроків, бесід, присвячених

героїзму  захисників  України:  уроків  мужності  й  пам’яті;  лекцій;  семінарів;
засідань  «круглих столів»;  вечорів  пам’яті,  присвячених героїзму захисників
України, за темами: «Мужність і відвага крізь покоління», «Запах війни», «Мій
тато – герой України», «Історії героїв АТО: Ми боремося за українську землю».

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,
директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021-2025 року

2) проведенню пошукових робіт з метою встановлення невідомих місць
поховань та імен захисників України, зокрема борців за незалежність України у
XX столітті  та  осіб,  які  загинули (пропали безвісти)  в  роки Другої  світової
війни.

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської



сільської ради
Протягом 2021-2025 року

3) широкому  висвітленню  у  засобах  масової  інформації  прикладів
героїзму захисників України та заходів з увічнення пам’яті про них.

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,
директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021-2025 року

4. Звітувати  про  проведену  роботу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради. 

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
До 25.09.2021



Додаток 2
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради
від 13.04.2021 № 44-ОД

Звіт 
про виконання плану заходів з увічнення пам’яті

захисників України на період до 2025 року 
у Миколаївській сільській територіальній громаді на 2021 рік

у __________________________________
(назва навчального закладу)

№  Повна назва ЗЗСО Назва заходу
Клас(и),
охопені
заходом

Дата
проведення

Відпові-
дальний(і)
(посада)

1
2

Директор школи         _________
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