
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
Виконавчий комітет 

 
РІШЕННЯ 

 
від 20 травня 2021 року                                           №36 
 
Про виконання заходів щодо відзначення Дня 
пам’яті та примирення, 76-ї річниці Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні та вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні в 2021 році на 
території Музиківської сільської ради  
 
 
Члени виконкому заслухали інформацію начальника відділу освіти та гуманітарного 

розвитку Музиківської сільської ради Сальнікової Ю.В., керуючись підпунктом 7, 8 пункту "б" 
статті 32, підпунктом 4 пункту "б" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", виконком сільської ради  

 
ВИРІШИВ:  
 
1. Інформацію начальника відділу освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської 

ради Сальнікової Ю.В. взяти до відома.  
2. Виконання заходів щодо відзначення Дня пам’яті та примирення, 76-ї річниці Перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні та вшанування пам’яті жертв війни в Україні в 2021 
році на території Музиківської сільської ради визнати задовільними.  

3. Представникам закладів культури та відділу освіти та гуманітарного розвитку внести 
пропозиції щодо організації масових свят.  

 
 
Сільський голова                                               Савелій ЛЕЙБЗОН 



Музиківськівський  ліцей 
 Назва заходу З ким 

проводиться 
Дата 

проведення 
1 Урок мужності «Пам’ять вічно жива» до 

Дня пам’яті та примирення, Дня 
Перемоги. 

1-4 7 травня 

2 Флешмоб «Маки пам’яті» до Дня 
пам’яті примирення. Виготовлення 
панно з маків. 

1-4 7 травня 

3 Урок мужності «Пам’ять вічно жива» до 
Дня пам’яті та примирення, Дня 
Перемоги. 

5-10 
дистанційно 

7 травня 

4 Збір продуктів харчування для 
військових на Схід України. 

1-11, батьки, 
вчителі 

03-07.2021 

5 Зустріч з волонтером Соколовською 
Галиною. Передача продуктів 
харчування та панно «Маки пам’яті» з 
побажаннями військовим на Схід 
України. 

Вчителі, учні 
11 класу 

7 травня 

6 Екскурсія до пам’ятних місць з учнями 
початкових класів, покладання квітів. 

1-А, 4 класи 7 травня 

7 Вітання ветерана Другої світової війни, 
який проживає на території села. 

11 клас 7 травня 

8 Покладання квітів до обеліску Слави. Вчителі 9 травня 
 

 
Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 
  Дата проведення Відповідальний 
1 Онлайн марафон «Очі 

солдатів молодих із 
фотографій дивляться 
старих» 

07 – 09.05 Педагог-
організатор 

2  Вітальне відео 
«Вклоняємось Вам, бо 
пам’ятаємо» 

09.05 Педагог-
організатор 

3  Участь в обласній заочній 
вікторині "Пам'ятаємо, 
перемагаємо". 

07.05 Педагог-
організатор 

4  Покладання квітів 
членами учнівської ради 

09.05 Голова учнівської 
ради 

5 Тематичні години 
спілкування 
 

05-07.05 Класні керівники 

6 Відеоекскурс 
«Пам’ятники та обеліски 
героям-землякам,  могили 

08.05 Педагог-
організатор 



воінів ІІ Світової війни» 
7 Відеоогляд шкільного 

куточку Бойової Слави 
"Від Другої  світової до 
сьогодення" 

08-09.05 Учитель історії 

8 Акція "Хвилина мовчання 
- моє вшанування"? 

09.05 Педагог-
організатор, 
класні керівники 

 
 
 
Східненський будинок культури: 
1. Онлайн мітинг "Дякуємо за перемогу" 
2. Вшанування пам’яті загиблих учасників Другої світової війни - покладання квітів 
до меморіалів. 
3. Виставка дитячих малюнків «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього». 
4. Акція "Подаруй квітку" . 
 
Музиківський будинок культури: 
1. Онлайн захід під назвою : "ПАМ’ЯТАЄМО  ПЕРЕМАГАЄМО!" 
 
Загорянівська бібліотека: 
1. Художня виставка "В книжковій пам'яті миттєвості війни ". 
2. Відкритий перегляд книг " Книги розповідають про війну". 
 
 


