розпорялltЕння

голови вIльшАнськоi рдйонноi двраrдвноi ддмIнIстгацli
та fолови вtльшАнськоi р 'oнHoi рдд4
вiд't 2l

'' ч€рвIrя

КIРОВОГРАДСЬКОr ОБЛАСТI

zotJporty

JФ !r!;рl'29-од

смт Вiльшанка

Про орrанiзацiю вiдзначенпя в районi
26-Т рiчниrri незалежя ocTi Украiни

[ъ виконання
,
<Про вiдзначеняя

Указу Презпдента Укра'iЪи вiд 15 травня 2017 року Jllb 132
26-i рiчницi незалежностi Украiiнп, flпану оргаяiзацii
виконаЕ.Iя Указу Президента Украihи вiд 15 травlrя 201?
рку Л} 132 <Про
вiдзяачення 26-i рiчницi незалежностi Украiнш, сr*rr""ою на засiдаЙi

Кабiнету MiHicTpiB Украi'ш 07 червня 2017 року (протокол Nл 39),
розпорядження юлови Кровоградськоi обласноТ державноi адr.riнiстрачiТ та

голови Кiровогралськоi обласноi ради вiд 15 червня 2OtT
року N9 286-рЛб6-гр
кПро вiдзначення в областi 26-i рiчяицi незалежностi Уk";'Еи> та з метою
засвiдчення поваги борцям за свбоду, незалежнiсть i терrгорiальну цiлiснiсть,
еднанrrя суспiльства
справi розбудови УкраiЪп як високорозвиненоi
европейськоi держirви, забезпечення гiдного вiдзначення в
районi 2Ъ-i рiчниф
неза;rежностi УкраТни (на належному органiзацiйному piBHi):

у

l. Утворити районний органiзацiйпшi KoMiTeT з пiдютовки та вiдзначення
2б-i рiчницi неза:lежностi Украlтти.
2. Затверлити:

склад районного органiзацiйного KoMiTeTy з пiдгоювки
26-t рiчкичi незалежностi Украiни згiдrо з додатiом;

план районr+.rх заходiв

з

незалежностi УкраiЪи (додасгься).

пiдгmовки

3. Рекомендrвати виконавчrм

та

та вiдзначенrrя

вiдзначення 26-i рltпiицr

KoMiTgTaM селищноi та сiльських рад
затвердити плани заходiв з пiдютовки та вiдзначення 26-i
рiчницi пезалежяостi
Украi'ни та проiнфрлryвати вiддiл органiзацiйно-iнформацiйноi дiяльностi та
комунiкацй з громадськiстrо апарату районноi дерЙвпоi адмiнiстрацii про
затвердження зФ(одiв до 10 липlrя 2017 року.
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4. Керiвникаrи структурних пiдроздiлiв районноi державноi адr.riнiстрацil',
територiальних органiв MiHicTepcTB i вiдомств УкраiЪи в районi до 25 серпня
2017 року IIадати до вiддirry органiзацiйно-iнфрмацiйноi дiяльностi та
коIrr}rriкацiЙ з громадськiстю апараry раЙдержадмiнiстрачii (в епекгронному та
паперовому виглядi) iнфрмацii про виконання п,rан5l районних заходiв з
пйmтовкп та вiдзначешlя 26-i рiчницi незалежностi УкраiЪи дrя узагальнення.

органiзацiйно-iнформацiйпоi дiяльяостi та комунiкаuiй з
rромадськiстю атmраry райдержадмiнiстрацii забезпечити рага.гьнення наданоi
iнформацii та iнформуванпя оргашiзшliйному вiддiлу апарату обласноi
державноi адмiнiстрацii про вiдзвачеrтня в рйонi 2Gi рiчницi неза:rежностi
УкраiЪи у термiни, якi бу4rгь визначеяi вищесmящими органами вJIам.

5. Вiддiлу

б. Встановити, що фiнансування видажiв на органiзацitо та проведеfiшl
заходiв здiйснити у межа( асигнукrнь, перфачених у мiсцевкх бюджетах
району на 2017 piK по головнпх розлорядвиках коштiв мiсцевих бюджеriв викоI]авцлх заходiв, та за рах)д{ок iнших джерел, не зборнених чинним
закоиодавством.

7. Комуаальному пiдlриемству <Редакцiя газети <Зорi над Сш*охою>>
забезцечити rrrироке висвiтлення прведення в районi заходiв з вiдзначення
2Gi рiчяицi незалежностi Укра'iни.
8. Координачiю рбоrи цодо виконання заходiв покласти на першого
зirступника юлови райдержадмiнiстрацii Нестерова С.А. та заступника голови
районноi рали Михайлова О.П.
9- Кон,троль за виконанЕям даного розпорядження здiйсrлоють mлова
рйонноi державноi адмiнiстрачii та голова районноi рад.r.

Першп!9аступнпк головп

йопноi ради
|J<,u

lY.
\9l

м.лЕць

,Щодаток

розпоряддення голови
Вiльшанськоi рйонноТ
державноi адмiнiстрацii та
голови Вiльшанськоi районноi
ради
2l червня 20l7 Nэ lЗ4-р/29-од
,Що

склАд

районного органiзацiйяого KoMiTeDr з пiдютовки та вiдзначенкя
2б-i рiчницi неза:rежяостi Украiии

спiвго.llовrr опгкомiтетч:

НЕСТЕРОВ

Анатолiйович
JШtЪ

Сергiй

мtтхайло Яковrч

-

лерший засryпник rолови районноi
державноl адмiнiстрацii
голова районноi ради

застчпнrrкп спiвголiв оргкомiтету:

САКУН
,Щми,тро Станiславович
lД4ХАl,iЛОВ
Олександр Петрович

заступник голови районноi державноi

адмiнiстрацii

заст4Iник rолови районноi ради

члепr опгrсомiтgry:

БАЛСВА

.Щмитрiвна
БУДlРgISКА
Валентина

-

Юрiiвна
ВАСИJЪКОВСЬКА
[lаталЬ СергiiЪва

-

ГОНЧАРОВ
Василь Олеговr.тч

-

Наталiя

ГРИГОР'еВ
Сергiй Сергiйович

-

дирекгор районного центру соцiальних
сrгркб дrя ciM'i', дiтей та молодi
начальIrик )правлiння соцiа:lьною зiDfiсту
населення районноi державноi адмiнiстрацii

головний спецiалiст вiддi.rу економiки та
розвггку iнфраструкryри районвоi
державноi адмiнiсграцii
завiдувач секгору цивйьною захисту
районIrоi державноi адмiнiстрацii
начальник вiддfury органiзацiйшоiнформафйяоi дiяльностi та коlчryrriкацiй з
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ДОРДеВА
Натмiя Олександрiвна

.ЩАНДДrШr

Васильович
ШIША
Лiлiапа Анатолiiвна
ЯО4РОВА
Bipa Борисiвна
кJIимЕнко
Олег Васильович
Вiкгор

-

КУРШIНА
Тегяна Микола'iвна
КУЦАРЕВА
Олена Валентинiвна
лУlIАнIНоВ
Андriй Костянтинович
МЕЛЬНИК
Вiкгорiя

СергiЪна

МЕЛЬНИК
Ярослав Вiкгорович
МЮИЙЛОВА
Олена Пегрiвна
НЕМИРОВАНI,tri
Володимир Миколайович
РАJIСВ
Iюр Вiталiйович

громадськiстю апарату райоI{Irот державноi
адмiнiстрацii

юловний спецiалiст BiMJry органiзацiйно-

iнформацiйяоi дiя.пьностi та комунiкацiй з
громадськiстlо апараry районноi лержавноТ
адмiнiстрацii
нача.rьник вiлцilry освiтя районноi
державноi адмiнiстрацii
начаJтьник управлiнrrя ацrопромисловоm

розвитку районноi державноi адмiнiстрацii
началыrик фiнансовоm управлiкrrя
рйонноi державноi адмiнiстацii
тим.lасово ви(онrqочий обов'язкп
начальника Вiльшанського вiддiлення
Голованiвською вiддiлу полiцii ГУ НП в
Кiровоrрадськiй бластi (за зюдою)
головний лiкар центральноi
лiкарнi (за зюдою)

рйонноi

керiвник aTrapary районноi державноi

адмiнiстрацii
r-оловний

рдакгор КП РГ <Зорi над

Синюхою> (за зmдою)

засryлник керiвника апарату, начмьник
вiддi.гry управпiння персоналом та
юридичного забезпечення апарату
район ноI лержавноi адмiкiстацii
керуючий справами виконавчоm апарату
районноТ ради
началыплк вiддiлу культури, туризму та
кульцрноi спадщини райдержадмiнiстрачii

завiдумч архiвного сектору pйolrнoi
державноi адмiнiстрацii
начальник Вiльшаяського районного
вiлдiлу управлiяня ,Щержавноi слухби
надзвичайню< ситуацiй Укрдни у
Кiровоградськiй областi (за згодою)

з

СВIЧКАРЬОВА

завi,ryвач секюру регiонального розвитr<у,
мiстобудвання, архiтекryри та житловокомунального госполарства рйонноi
лержавноi алмiнiстраuii

ХАРКОВЕНКО

голова Вiльшанськоi селипlноi

Алла €вгенiiЪна

Володимпр Федорович

IЕчЕJънш_ькш,1
Петро Iванович

Керiвнпк апарату
райопноi дерlrавпо;i адмiпiсrрацii

l /,/
-1
|./,// /
.,'/'h

|\/у,{/

о.куццlдзл

(за

зюдою)

рам

вiйськсiвий KoMicap районноm вiйськового
KoMicapiary (за згодою)

Керуючпй сп
районноi ради

я.мЕльник

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови
Вiлъшанськоi районноi
державноТ адмiнiстрашii та
mлови Вiльшансько:i районноi
ради
2i червня 20l7 Nч l34-p/29-ol

IIлАн

районних заходiв з пiдготовки та вiдзначення 26-i рiчницi
незмежностi УкраiЪи

1. Органiзувати лроведення урочистих заходiв, присвя.lених 26-й

рiчницi
незалехсrостi УкраiЪи, за rIастю керiвниrцва райдержадмiнiстрацii, районноi
ради, сеплщноТ ради, учасникiв Революцii Гiдностi, лредставникiв
антитерористичпоi операчii в Донецькiй i Лlтанськп< областях та членЬ
сiмей, представникiв трудових колекплвiв, полiтичrrих партiй, профспiлковrrх,
громадсьшr( та релiгiйних органiзацiй.
Вiддiл органiзаuiйно-iнформаuiйноТ дiяльностi та

ii

комунiкацiй з громадськiстю апараry
райлержадмiнiстраuii', вiддiл культr?и, туризму та
культурноТ спмцини райлержалм iH iстрацiТ
{о 24 серпвп 2017 року

з

2. Провести в селищi та сiльських населенID( rrунктах району урочистостi
наrоди 26-i рi.lяицi незаrrежпостi Укрihи за участю керiвцицтм рйону,

органiв мiсцевого

с!rмоврядування, учасникiв Революцii Гiдностi,
операчii в Щояецькiй i Лугаlськlл< областях та членiв ii

антит€рористичяоi
сiмей, представникiв трудовп< колекплвiв, полiтичrтих партiй, профспiлковrтх,
громадськlLх та релiгiйних оргаяiзачiй.
Селищна та сiльськi ради, вiддiл кульryри,
туризму та культурцоi спадццlш

райдФжадмiнiсrрацii
fio 24 серпня 2017 року

3. Органiзlъати вiдзначенrrя кращих представrтикiв irггелiгенцil гаJtузей
господарською комплексу, соцiа.пьцо'i сфери, оргавiв виконавчо'i вJrадR та
органiв мiсцевого самовряд/вання! ветераяiв прачi, уlасникiв
антитерористичноi операчii, волонтерiв, громадських та релiгiйпо< дiячiв
вiдомчшми m нагородами за ватюмий внесок у розвиток та становлеЕня
украТнськоi державностi. розвггок громадянського суспiльстм.
CTpyKTypHi пiдlюздiли райдержадмiнiсrрацii,
селицпа та сiльськi радл
Серпень 2017 року
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4. Забезпечити свосчасне подання до вiддirry управ.гriння персоналом та
юридичноrc забезпечення апараry райдержадмiнiстрачii матерiалiв щоло
нагородженнJr вiдзнамми районноi державпоi адмiнiстрацii i районноi ради
представникiв рiзних rалрей господарства, кульц/ри, освiти, охорrш здоров'я,
трудових колелсrивiв.

Вiддiл управлiнrrя персонаJIом та юридичного
забезпечешrя апарату райдержадмiнiстрацi'i,
терrrrорiшtьнi органи мiнiсгерств i вiдомств
Украiни, селиIrша та сйьськi р4ди
.Що 24 липяя 20 I 7 року

5- Провести в районному центрi та селах райопу офiцiйнi церемонii
пйrrятгя ДЕ)жавного Прапора Украiни за участю дiячiв науки та культури,
представникiв громадських, релiгiйних органiзацiй, полiтичштх партiй,
учасвикiв Ревоrпоцii Гiдностi, представникiв антитерорпстичноi операчii в
Донецькiй i Лугансьштх областях та членiв ix сiмей, передбачивши покладаrшя
KBiTiB до пам'ятникiв, пам'ятних знакiв та мiсць поховань вида гних дiячiв
уцrаiнського державотворення, борцiв за незалежнiсть Украiш.r, загиблrпr
учасникiв Ревоrпоцii Гiдностi, учасrтикiв антитерористичноi операцii.
Вiлдiл орган iзацi йоrо-i нформацiйшоi лiяльностi та
комуriкацiй з громмськiстю апарату

райдержадмiнiсграцii', вiмiл культури, туризму т8
кульryрноi спадlц.rни райдержадмiнiсграцii', вiддiл
освiти райдержадмiпiсФацii', с€rrор
мобiлiзачiйноi робоrи. вiддiл управлiнкя
персоналом Iа юридичного забезпечення шrараry
райдержадмiнiсrрацiТ. салшrцrа та сiльськi ради
24 серrпrя 2017 року

6. Забезпечrтги:

l)

блаюустрiй насепених rц,якгiв, пам'япrих знакiв, Micrb поховаrня
борцiв за незапежнiсть, загиблих 5,часникiв Революцii Гiдностi, ласникiв
а}Iтllтерористшrноi операцii;

Сеrrор ргiонального розвигку, мiсгобудуванIrя,
архiтекryрп та хr.rтлово-комундlьцок}
господарсIва райдержадмiнiсrрацii с&тищrа та

cbcbxi

ради
Лппеrъ - серпень 2017 року

2)

святкове TeMaTшIHe офрмлення населеню( пункгiв району,
вст:lновJIення держiлвнIл( пратrорiв Украiпи на адмiнiстративних будiвrrях
пiдприемств, установ та органiзацiй.
Вiддiл орган iзацiй но-iлформ arri furoi дЬьносгi та
комунiкацiй з громадськiсгю апарату
райлержалмiнiстрачii. селиtлна та сiльськi рашл
Липсrъ - серпепь 2017 року

з

7.

Забезпечити органiзаuiю

та

прведенЕя наJлових,

ocBiTHiK

iнформачiйних заходiв, присвячених iсторичним подiям та дiячам украiнською
державотворення, визвольнiй боротьбi украiнською нарду за незалежнiсть.
Вiддiл ор ганiзацiй н о- iнфор м aui й н oi лйльноgгi та
хомунiкацiй з громадськiию апараry

райдержадмiнiсграчiт, вiллiл кульryри, туризму,га
культурноi спадцини райдерхsдмiнiсграцii', вiддill
освiти райдерlкалмiнiсцачii. селищна та сiльськi
ради
Червень - серпень 2017 року

8. Сприяти реалiзацiТ iнiцiатив громадськостi, спрямованих на змiцнення
громадськоi злалоди, сднання суспiльства у cпpaвi рзбудови дерх€ви, розвиток
мiжрегiональних зв'язкiв, популяризацiю yKpaiHcbKoi кульryри, звичаТв i
традицiй Украiнського fl ароry.
Вiддiл органiзацiйно-iнформацiйноi лiяльцостi та
камуЕiкацiй з фомадськiсtю апараry
рдйдсржадмiнiсграцii, вilцiл культури, т}?изму та
культурноi ýпадщици райдержадмiЕiсграцii, вiддiл
ocBi ru райлержалмiнiстрацi'i'. селищна та сiльськi
ради
Червень - серпень 2017 року
9- Органiзувати широке висвiтлення у друкованих та елекгроннrоr засобах
масовоI iнформацii проведенrrя в районi заходiв з вiдзначеrrrrя 26-Т рiчпицi

незыrежностi УкраiЪи,

КП <Родакцiя газсти (Зорi Еад Сшrюхою),
вiддiл органiзацiйно-iЕформацiйпоi дiяльностi та
комунiкацiй з громалськiстю апарату
райлержадмiнiсграцii', вiддiл освiти
райлержалм iHicTpauii, селищна та сiл bcbкi рали
Червонь - ceprreHb 20l7 року

10. Розмiстuти на веб-сайтi райдержадмiнiстацiТ виставку архiвних

доýтч{ентiв та матерiалiв, присвячених 2б-й рiчницi Незалех(ностi Укра'lни.
Архiвпий секюр райдержадмiнiстраrri'r', вiддiл
органiзацiйно-iнформацiйноi лiяльностi та
комунiкацiй з Фомадськiстrо апараry
райлержадмiнiсграцii
До 20 серпня 2017 року

ll.

Првести засiдання за круглим столом за участю представникiв
органiв державноi влади, орrанiв MicueBoю самоврядування, науковчiв.
громадськостi, експертiв, iншкх зацiкав.пеыкх cTopiH, присвячених icmpiT
стаяоRJIення 1Цpa'tHcbKoi державностi, мтуаJIьним пробпемам подальшого
розвитку Укра:iЪи в сучасних iсmричfiих yмoвlrx.

4

Вiддiл освiти райдержадмiнiсграцii, вiддiл
органiзачiйно-i нформачiйноi лiяльностi та
комупiкацiй з громадськiстю апарату
райдержадмiяiстраlrii. селищна та сiльськi рали
fo 23 серпня 20l7 року

12. Органiзувати проведення 24 серпня 2017 року молебнiв
прцвiтання УкраiЪи).

(В

iм'я

Вiддiл орiанiзацiйно-iнформачiйноi лiяльностi та
комунiкачiй з громадськiстю апараry
райлержа.амiнiстрацii. сслищна та сiльськi рми
24 серпня 2017 року

l3. Органiзрати медичний супрвiд м:юових за(одiв пiд час вiдзначення
в районi 2б_i рiчницi незалежностi УкраiЪи.

Вiльшанська районна чентральна лiкарня
Серпень 20l 7 роry

14. Забезпечити громадський порядоц особисry та майнову безпеку
громадян, дотримання правил дорожнього руху, попередження надзвичайних
сиryацiй у мiсцях проведенIи масовrл< заходiв, пов'язаних зi святкуванням

26-i рiчницi незапежностi УкраiЪи.

ВЬшанське вiмiлення Голованiвського вiддiлу
полiцii ГУ НП в Кiровогралоькiй обласгi,
районшлй вiддiл управлiнrrя Державноi слухбЕ

Irадзвичайн}rх сI{ryацiй Украi'ни у Кiровофадськiй

обласri
Серпень 2017 року

