
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

14.04.2015           №232 

 

Про відзначення у 2015 році 70-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі та  

70-ї річниці завершення Другої світової війни  

у Солом'янському районі м. Києва 

 

На виконання Указу Президента України від 24.03.2015 № 169/2015 «Про 

заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці  Перемоги над нацизмом у Європі 

та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» та з метою всенародного 

відзначення Перемоги у Великій Вітчизняній війні, вшанування ветеранів, 

трудівників тилу, пам’яті полеглих, збереження героїчних традицій 

українського народу, посилення уваги до потреб ветеранів:  

   

1. Затвердити план проведення загальнорайонних заходів з нагоди 

відзначення у  2015 році 70-ї річниці Перемоги  над нацизмом у Європі  та 70-ї 

річниці завершення Другої світової війни у Солом’янському районі м. Києва, що 

додається.  

 

2. Затвердити організаційний  план заходів з нагоди відзначення у  2015 

році 70-ї річниці Перемоги  над нацизмом у Європі  та 70-ї річниці завершення 

Другої світової війни у Солом’янському районі м. Києва, що додається. 

 

3. Фінансовому управлінню Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  профінансувати витрати щодо організації та проведення 

заходів з  відзначення у 2015 році 70-ї річниці  Перемоги над нацизмом у Європі 

та 70-ї річниці завершення Другої світової війни у Солом'янському районі м. 

Києва згідно з додатком 1. 

 

4. Фінансовому управлінню Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  профінансувати витрати щодо організації та проведення 

заходів з  відзначення у 2015 році 70-ї річниці  Перемоги над нацизмом у Європі 

та 70-ї річниці завершення Другої світової війни у Солом'янському районі м. 

Києва згідно з додатком 2. 

 

 



5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  першого 

заступника голови, та заступника голови Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  згідно з розподілом обов’язків 

 

 

          

 

              Голова                                                                                                               М. Шкуро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 

Солом’янської  

районної в місті Києві  

державної адміністрації 

14.04.2015 232 

 

План 

проведення загальнорайонних заходів з нагоди відзначення у  2015 році 70-ї річниці Перемоги  над нацизмом у Європі  та 70-ї річниці 

завершення Другої світової війни у Солом’янському районі м. Києва 

 

№ Найменування заходу Час і місце 

проведення 

Відповідальні 

1 

 

Урочисте покладання квітів до монументів, обелісків та 

пам’ятників загиблим воїнам, розташованим у 

Солом’янському районі   м. Києва 09.05.2015 

 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), актив первинних організацій 

ветеранів, управління освіти  Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Заплотінська О.І.), директори 

загальноосвітніх навчальних  закладів освіти. 

2 Фестиваль духових та хорових колективів у парку ім. М.  

Островського  
09.05.2015  

14.00-17.00 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.). 

3 Зустрічі ветеранів  Великої Вітчизняної війни та 

учасників АТО з учнями загальноосвітніх закладів «В 

єдиному строю захисників  Вітчизни» 

15.04.2015 

 о 15-00 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.), Солом’янська 

районна організація ветеранів м. Києва (Парафєйніков Б.Д.) 

4 Урочисті заходи у Національному університеті оборони 

України ім.  І. Черняхівського. 

08.05.2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), управління праці та 

соціального захисту Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації              (Лактіонова Т.Ю.) 

5 Святкова програма для ветеранів Великої Вітчизняної 

війни у Територіальному центрі обслуговування 

населення 
07.05.2015 

Управління праці та соціального захисту населення            

(Лактіонова Т.Ю.), Територіальний центр соціального 

обслуговування населення Солом’янського району (Вітавська 

Г.П.) 



6  Конференція «Історичне значення  Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні» 
25.04-

30.04.2015. 

Солом’янська районна організація ветеранів м. Києва     

(Парафєйніков Б.Д.) 

7 Культурно-мистецький проект «Героями не 

народжуються» 
29.04.2015 

о 15-00 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.), Центр дитячої та 

юнацької творчості (Левченко-Гаптенко Г.О.)   

8 Привітання на дому ветеранів Великої Вітчизняної війни - 

Героїв Радянського Союзу 

 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), управління праці та 

соціального захисту Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації              (Лактіонова Т.Ю.) 

9 Естафета історії «Україна в солдатській шинелі : 70 років 

пам’яті» 
1-10 травня 

2015 року 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.).,  бібліотеки району 

10 Тематична виставка літератури «Пам’ять про велику ціну 

Перемоги» 

Година пам’яті «Рани війни болять у нас усіх» 

1.05-10.05.  

2015 

07.05.2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), директор ЦРБ ім. Ф. 

Достоєвського (Чухрій О.І.) 

11 Бук трейлер « Вічна пам`ять і шана героям» 

1.05. – 10.05. 

2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), директор ЦРБ ім. Ф. 

Достоєвського (Чухрій О.І.) 

12 Урок патріотизму «Подвиг, що не підлягає забуттю»  

Акція-привітання ветеранам «Сердечно вдячні вам за 

Перемогу» 
08.05.2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека ім. О. Довженка 

(Алексеєнко Н.О.) 

13 Ілюстративна виставка  «Застигла пам’ять у монументі»  

Вікторина «Наші герої» 

Урок патріотизму «Не забудемо, пам’ятаємо, не 

допустимо» 

04.05.2015 

 

06.05.2015 

06.05.2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека ім. М. Бажана 

(Кондратюк Л.В.) 

14 Виставка-спогад «Зупинімось, та згадаймо їхні імена» 

8 .05.2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека ім. М. Бажана 

(Кондратюк Л.В.) 



15 Вечір –вшанування ветеранів «Сяйво ветеранських 

нагород» 

Тематичне ессе «Солдатські портрети» 
Травень  2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека ім. М. Лермонтова 

(Алимова В.В.) 

16 Історичний хроноскоп «Уроки перемоги очима поколінь» 

Виставка- вшанування «»Рядки воєнної звитяги» 
Травень  2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека ім. О. 

Гончара(Кузьміна Л.О) 

17 Година пам’яті Була весна, весна Перемоги» 

Конкурс малюнків «Нам 41-й не забути, а 45-й славити в 

віках 

Книжково-ілюстративна виставка  «Безсмертна Перемога, 

безсмертні її солдати»  

Травень  2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека № 13 (Євенко Т.Г.) 

18 День пам’яті «День Перемоги. З нами він навічно» 

Травень  2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека № 11 (Панченко 

Н.Б.) 

19 Вечір-зустріч «Останній свідок» (Діти війни)  

Вечір військової слави «Прекрасна людина в бою за 

Батьківщину!» 

06.05.2015 

 

 

8. 05.2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека ім. О. Новікова-

Прибоя (Якуніна І.М.) 

20 Конкурс малюнків-привітань «Перемога. Герої. Пам’ять» 

День  історії «Не забути. Не повторити!» 

1.05 -10.05. 

2015 

07.05.2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека ім. М. Реріха 

(Щербина І.Ю.) 

21 Зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни «Я 

стільки бачив горя на війні» 
травень 2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека ім. П. Вершигори  

(Профатило Н. В.) 

22 Фотовиставка – паралель  «І сьогодні весна, як учора, як у 

той 45-1 рік…» 
травень 2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека ім. В. Чапаєва 

(Вакуленко О.В.) 

23 Літературний вечір «Тихі зорі вічної пам’яті» травень   2015 Управління культури, туризму та охорони культурної 



спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.)., бібліотека ім.. В. Кудряшова 

(Юречко Т.Ф.) 

24 Година слави «Маленькі герої великої війни»  

Виставка – експозиція «Згадаємо героїв поіменно» 
травень 2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека ім. Пироговського  ( 

Шевченко Л.О.) 

25 Вечір пам’яті «Сяйво ветеранських нагород» 

травень 2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.)., БСЧ ім.    М. Лермонтова  

(Алимова В.В.) 

26 Година історії «В сірім небі кружляли лелеки, а земля – в 

димовищі війни» 
травень 2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека № 15  (Іванюта  

Н.А.) 

27 Виставка – пам’ять «В серцях і пам’яті народній» 

травень 2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), БСЧ         ім. О. Гончара 

(Кузьміна Л.О.) 

28 Реквієм за загиблими «Ще довго в пам’яті болітиме 

війна» 
травень 2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека ім. І. Багряного  

(Колбасіна В.І.) 

29 Урок мужності «Останній штурм» 

Урок пам’яті «Пам’яті полеглих будьте достойні» 
травень 2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І.), бібліотека ім.. В. Кудряшова 

(Юречко Т.Ф.) 

30 Екскурсії до музею історії Києва, Національного 

історичного музею, Сирецького меморіалу, Голосіївських 

висот, та меморіалу колишнього Дарницького концтабору 

04.05. -

11.05.2015 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.) 

 31 Конкурси дитячих малюнків у закладах освіти, виставки 

творчих робіт гуртківців позашкільних закладів освіти  04.05.-

15.05.2015 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.), Палац дитячої та 

юнацької творчості  (Тихонова І.І.), Центр дитячої та юнацької 

творчості (Левченко-Гаптенко Г.О.)   



32 Виставка літератури у закладах освіти присвячена  Дню 

Перемоги, оформлення куточків: «Дороги ветеранам, 

присвячується!» 

 квітень-

травень  2015 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.) 

33 Заходи волонтерського руху у районі з ветеранами Другої 

світової війни «Ваш подвиг буде жити вічно!» 
травень 2015 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.) 

34 Районний творчий конкурс «Нащадки славетних лицарів» 

в рамках проекту  Ради старшокласників «Лідер»  травень 2015 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.), Палац дитячої та 

юнацької творчості  (Тихонова І.І.)               

35 Районний туристичний зліт, присвячений 70-ю Перемоги  
24.05-26.05. 

2015 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.), Палац дитячої та 

юнацької творчості  (Тихонова І.І.),               

36 Проведення святкових концертів для ветеранів Другої 

світової війни 

04.05.-

09.05.20156 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.) 

37 Виготовлення листівок та сувенірів для ветеранів Другої 

світової війни 
квітень 2015 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.), Палац дитячої та 

юнацької творчості  (Тихонова І.І.), Центр дитячої та юнацької 

творчості (Левченко-Гаптенко Г.О.)   

38 Започаткування проекту історично-патріотичного 

напрямку «Будь напоготові» травень 2015 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.), Центр дитячої та 

юнацької творчості (Левченко-Гаптенко Г.О.)   

39 Пошукова акція серед гуртківців позашкільних 

навчальних закладів «Пишаюсь прадідом своїм» березень-

квітень 2015 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.), Палац дитячої та 

юнацької творчості  (Тихонова І.І.),              Центр дитячої та 

юнацької творчості (Левченко-Гаптенко Г.О.)   

40 Творчий конкурс  «Салют святковий Перемоги!» 

травень 2015 

Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Заплотінська О.І.), Палац дитячої та 

юнацької творчості  (Тихонова І.І.), Центр дитячої та юнацької 

творчості (Левченко-Гаптенко Г.О.)   

41 Привітання  ветеранів Великої Вітчизняної війни та 

ветеранів праці вітальними листами виготовленими 

гуртківцями клубів за місцем проживання 

02.05.2015 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації (Кустова І.В.) 

42 Показові виступи гуртківців у клубах за місцем 

проживання з різних видів спорту . 
09.05.2015 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації (Кустова І.В.) 

43 Літературна виставка «Ніщо не забуте, ніхто не забутий» 07.05.-14.05. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської 



2015 районної в місті Києві державної адміністрації (Кустова І.В.), 

клуб «Червоні вітрила»  (Желіба Т.Д.) 

44 Спортивний турнір «Кубок Перемоги» за участю 

ветеранів Великої Вітчизняної війни та молоді району 
07.05.2015 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації (Кустова І.В.), 

45 Привітання ветеранів Великої Вітчизняної війни 

керівниками ОСН району 
09.05.2015 

Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю  Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Кулікова Т.В.), ОСН «Комітет 

мікрорайону Караваєви Дачі» (Папуша О.В.)  

  

 

Керівник апарату                                                                                                                                                    П. Макаренко 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 

Солом’янської районної  

в місті Києві державної 

адміністрації 

14.04.2015 №232 

 

Організаційний  план 

заходів з нагоди відзначення у  2015 році 70-ї річниці Перемоги  над нацизмом у Європі  та 70-ї річниці завершення Другої світової війни у 

Солом’янському районі м. Києва 

 

№ 

 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. Привести до належного стану територію парку ім. 

М. Островського. 

До 

05.05.2015 

КП по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста 

Києва (Приходько В.П.), відділ контролю за  благоустроєм 

Солом'янської  районної в місті Києві державної адміністрації    

(Бабій П.М.). 

2. 

 

 

 

 Провести прибирання на Солом’янському, 

Жулянському, Шулявському кладовищах. 

До 

05.05.2015 

КП по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста 

Києва (Приходько В.П.), відділ контролю за благоустроєм  

Солом'янської  районної в місті Києві державної адміністрації   

(Бабій П.М.) 

3. Привести до належного стану пам’ятники та 

меморіали загиблим воїнам у роки Великої 

Вітчизняної війни розташовані у Солом’янському 

районі міста Києва. 

До 

05.05.2015 

КП по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста 

Києва (Приходько В.П.), відділ контролю за благоустроєм 

Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації    

(Бабій П.М.), управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (Максимова О.І), управління освіти Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації  (Заплотінська О.І.) 

4. Замовити корзини з квітами для забезпечення 

покладання з нагоди 70-ї річниці  Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні.  

До 

05.05.2015 

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті  Києві державної адміністрації 

(Максимова О.І. ) 

5. Організувати доставку корзин та квітів до місць 

покладання. 

09.05.2015 

 

Відділ адміністративно- господарського забезпечення 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

(Кириченко В.І.)  



6. Організувати покладання корзин та квітів до 

монументів, обелісків та пам’ятників загиблим 

воїнам, які віддали своє життя за визволення 

України, розташованих на території 

Солом’янського району міста Києва. 

09.05.2015 

 

Управління культури, туризму та охорони  культурної  спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

(Максимова О.І.), Солом'янський районний у місті  Києві військовий 

комісаріат (Асанов С.Л.), управління освіти Солом'янської районної 

в місті Києві державної адміністрації (Заплотінська О.І.), керівники 

організацій та підприємств району м. Києва 

7. Забезпечити участь школярів Солом’янського 

району міста Києва у Вахті Пам’яті біля 

меморіалів та пам’ятників під час покладання 

квітів  

09.05.2015 

 

Управління освіти Солом'янської районної  в місті Києві державної 

адміністрації ( Заплотінська О.І.) 

8. Забезпечити висвітлення святкування                      

70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні у засобах масової інформації та на 

офіційному сайті Солом'янської районної в місті 

Києві державної адміністрації  

травень 2015 Сектор організаційно–аналітичного забезпечення роботи голови 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

(Садовська О. Л.) 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                                                                                     П. Макаренко 

   

 

 


