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На №

від

Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій,
органів місцевого самоврядування, управлінь освіти
міських рад, керівникам закладів освіти обласного
підпорядкування
Щодо організації роботи з
національно-патріотичного виховання
Відповідно до протоколу № 2 засідання Координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання молоді при обласній державній
адміністрації від 24.02.2017, з метою гідного вшанування пам’яті подвигу Героїв
Небесної Сотні, пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції в Україні,
жертв тоталітарного режиму, зокрема жертв політичних репресій та жертв
голодоморів, жертв нацизму, відродження та збереження національної пам’яті,
утвердження високої патріотичної культури в суспільстві, виховання у молоді
поваги до полеглих за незалежність Батьківщини рекомендуємо:
1. Напередодні та в День пам’яті Героїв Круг (29 січня), День пам'яті Героїв
Дебальцевого (18 лютого), День Героїв Небесної Сотні (20 лютого). День пам’яті
та примирення (8 травня), День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського
народу (18 травня). День пам'яті жертв політичних репресій (третя неділя травня),
День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні (22 червня), День
пам’яті жертв голодоморів (четверта субота листопада) забезпечити організацію та
проведення на належному рівні заходів з увічнення пам’яті загиблих, брати
активну участь у заходах, утриматись від планування та організації розважальних
заходів, трансляції розважальних програм тощо.
2. Забезпечити організацію та проведення на належному рівні заходів в
вшанування пам’яті жителів Чернігівщини, загиблих в ході антитерористичної
операції, Героїв Небесної Сотні, зокрема безпосередньо в день загибелі,
передбачаючи впорядкуванням, відвідуванням, покладанням квітів до
місць поховань загиблих, відвідування та підтримку родин загиблих.
Наш спільний громадський обов’язок зберегти та гідно вшанувати
пам'ять про тих, хто віддав своє життя за незалежність України!
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