
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №84/2017 

Про відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

З метою гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій війні, 
ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських 
переслідувань, увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій війні, а також утвердження 
патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства постановляю: 

1. Кабінету Міністрів України: 

1) утворити Організаційний комітет із підготовки та проведення у 2017 році заходів із 
відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні (далі - Організаційний комітет), залучивши до його роботи представників 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 
громадянського суспільства; 

2) розробити на основі пропозицій Організаційного комітету, затвердити і забезпечити 
виконання плану заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні, передбачивши, зокрема: 

проведення 8 та 9 травня 2017 року у столиці України - місті Києві, обласних центрах, 
інших населених пунктах меморіальних, урочистих та культурно-мистецьких заходів за 
участю представників органів виконавчої влади, територіальних громад, акредитованого в 
Україні дипломатичного корпусу, громадських об’єднань, учасників антитерористичної 
операції в Донецькій та Луганській областях, представників волонтерського руху, 
духовенства, молоді; 

організацію і проведення військово-патріотичних та інших тематичних заходів у 
навчальних закладах та військових частинах за участю ветеранів війни, борців за 
незалежність України у XX столітті, учасників антитерористичної операції у Донецькій та 
Луганській областях; 

здійснення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених 
Дню пам’яті та примирення і 72-ій річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів із 
відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні; 

широке висвітлення заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, трансляцію тематичних передач про 
вагомий внесок Українського народу у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, 
запросивши до участі в них ветеранів та очевидців Другої світової війни, вчених-
істориків, учасників антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, 
підготовку і розповсюдження відповідної соціальної реклами; 

3) вирішити в установленому порядку питання фінансування видатків на організацію та 
проведення зазначених заходів; 



4) звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 8, 9 травня 2017 року 
панахиди за загиблими у Другій світовій війні та молебні за захисників Вітчизни. 

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям: 

1) розробити за участю представників громадських об’єднань і затвердити регіональні 
плани заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, забезпечити реалізацію таких заходів; 

2) ужити заходів щодо поліпшення соціального захисту ветеранів війни, учасників 
українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських 
переслідувань, сімей загиблих (померлих) воїнів, забезпечення надання їм необхідної 
медичної допомоги та матеріальної підтримки; 

3) забезпечити: 

відвідання представниками органів виконавчої влади ветеранів війни, учасників 
українського визвольного руху, які перебувають на лікуванні у медичних закладах та у 
закладах соціального захисту населення; 

упорядкування меморіалів, пам’ятників, військових поховань жертв Другої світової війни; 

сприяння громадським об’єднанням ветеранів у здійсненні статутної діяльності, 
пов’язаної із заходами з відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ю річницею перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні; 

належне медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження заходів з відзначення Дня 
пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

організацію за участю представників місцевих органів виконавчої влади та територіальних 
громад заходів із висвітлення засобами масової інформації питань, пов’язаних із життям 
ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, 
жертв нацистських переслідувань. 

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України  П.ПОРОШЕНКО 

  

  

28 березня 2017 року 

http://www.president.gov.ua/documents/842017-21574 


