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Про проведеня, новорjчяях
iрiздвяних свят для дiтей району
Вiдповiдно до розпорядкевяя голови Кiроволрадськоi обласвоi державноi
адмiнiсlрацii вiд 15 грудня 2017 року Л9 65З-р <Ilpo проведення но9орiчних i

PllrrýHиx cýl
к) пъryрного

!!co{Olo

oPl

ааl]ацl!dо-

рiвня проведення новорiсниr i рilдмниr свят для лiгей району:

l

]sтвердити рэйоннi .аходи J пiоюlовrи la лровелеяня новорiчних
рiздвr!пх свят д,lя дiтей райоgу (додаються)-

i

2.

Структ)рням лiдрздiлая райдержадмiнiстрацii, терmорiмьяrм
органам мiяiстерФ та вiдомств Украiви у райояi. заfiяffям в органiзацii

нофрi{dд ta рiзлвrвd.в,ll налаlи iнформацiю tipo виколаяв,
давоm розпоряджеяя, вiддiлу Фвiти райдерr(адмiнiстрацii ло ]0 сiчня
лроtsсдеffнл

20l8 рок]..

З.

Вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацii пр@яшiзумти стая в!коЕдяя
даного розпормжеяня la )заtдьнен} iнформац]ю подати управлiнню освllи,
на)ки, vолоJt Ia слорт} Кiрмтад.ь\оi обласноi держшноi адмIнIсграцii до
l7 сiчня 2018 роý',
4. Контроль за викояаgяям даного розлорядження локrасти яа перuIого
заступнrка головп раЙояяоi держааноi адмiнiстрцii Нестерова С.А

Перfiпй ýступппх гФовп
р!йоцuоl дер*.вfi oi .дMillicrp'цil'

CЛIIECTEPOR

ЗАТВЕРДI(EЦО
Розпорrдхенltя голови
Вйьl!@ськоi районяоi
державноi алмiнiстацii
l9 грудiя 20l 7 ,М9 298-р

рлЙоннi зАходt

r пiдrотовки m проведення воýорiчЕ!х i рiздмнц свят для дiтей райояу

l. Орrsяiзумти

вргl€tiня до Для Смтого Михолая подаруsкiв дiтям
уsасяикiв штитерористичяоi операцiТ, дiтям-сllртш, дiпм, позбамеЕ!м
,ja,bria.ro, о l,;(lredm. r;l,M-;HeliJe,,,l,{,
я"i,lU!,рd,irФ,d ьfi dul;Ub
Чоряобшюькоi катастрофи, дiтям iз малозаб€зпечен}rх i багsтодiтIя сiмей та
дiтям. якi запяmплrся без догляду. зацччивш! до trьою мепеватiв. благолiйвi та
грома,дськi орmвiзsцii.
Riддии фвiп, к1,1ьгlри. ориrм} la [,)льýDноi
с ýдщпи райдоржадмiяiст!.цii', служба у
спрамхдiftй раilдерж.дмiяiсryацii: рйонняй
цевтр соцiФьяп dужб для ciм'i. дiref, та
мФодi
]9 грудн,20i7 porx
2. 3абезпечип орrщiзsцiю

в

проведення вiдкриття новорiчяот ялI1нки в

рлп4 вiд;l rlпьт}рщ qрзм, та
культтяоi сладцяв{ раfi держзлмiнiФ!апii

СФицм

упрамiння агролрмиФою.о розвлку
pafu ерждФ{iнiст!дцii: вiддiп

фвiФ

ройдсржадмiфiФ?ацii
З,

ПроreФ урочисlЕ вiдкритrя яоюрiчпп
СЬьськiрадп

ялинок у с€лах району.

Грrцеяь 20] 7 роkу

а, Органi}уваm лроreденш ) населених п)нкв райоку ноюрIчних i
рiздмяtsх сыц зокрема обрядовях впФав, верrепiв, колядок! щедрiвок iнUlяx
r}!ь,урlо-ма.овlх захолlв tз l&tуч.dffя oроф.iй!dх iа !Фолi!lь!их
Вiддiл к)rbD!!. т}тлзму D культ)ряоi
спащrш раlИержддмiяiсграцii сФшдrа,
l]р}2еяь ]0j

7

cilelb ]0l8 роц

5, Пiл час цюФденвя масов!х тхол;в 96оJюнвти пJюдаж шкоmльвrх
яапоiвl а також викорясгалвя та продаж пiротехяiчвнх засобiв у мiсцях
проведеяш цш зцодiв,
('елпщя4 сйкм раJя. вLддИ eKoHoMlш m
розвпry i фраструrт}ри райдержадмiвiФ?ацii
Глу,чеqь

2Q l

?

рку

-

сiчевь

'0]

Е

!оч

о, ]абеlпечи,lи вiдвiýмннс r]нями бiблiотея, млею, lнших ошадiв
куьт}р i яисrcцтв, влаштування екскурсiй та т)тисrrчяих поiЭдок по yipai:цi
пiд час зимов1.1х каяiкул.

Biull

ocвiпl, ь1,,ьг]т , D,рл1!} m цf,ьг)тноi
Lпзащпли рвйдер*адмlяiстшii
Грудевь ?0l ? рку - сiчевь 20 l Е року

7. Забезпечити пi,Фсговrт та проведевня заходiв прпсмчеяц ДФ
Святого Миколая, поDорiqяЕм в рiздвяним свяmм для дiтей m молодi, ,Ki
лUtр6)юlь оц;л{&i }еи ta лi!грflмм. lUKp<Ma (оцidьвU
мrcrcрiЙ ra придбsяня д,U нш смолм\ подарункiв,
Вiдпiл! освiтй. к'чльтtря. т,чрпзму ъ
культшuоi спцдt!шяй ралдержддмiнiсrрлцii
Грудеяь 2017 року сiчеш 20l Е року

8, Ъбс]печrги учасБ делегацii райоfiу у вiдвiдаянi Головноi ялинкя
областi та т€атршьяGвидовrrпrяп зжодiв яа базi облrcяоТ фiлармояii в

фвiп райдержд iяiсrрацii Ф}*ба у
слращ лiтей раlцержадмiяiсграцii
Вiддiл

2? Фудяя 2017 року
9- Забсзпсчятв

прведеввя ] 19 грудм 201?роý по l5 сiчм 2018 роý Е

l0.

п

райоянхх замадах культуря воворiчяих та рiзФянrrх свrт для дiтей та юнацтва,
Вiцдirп ocвiв. культ}?и, туризму m
культ}рпо'i сп34I!lш раfu ержааriяiсцдцii
Грудепь 20l? року сiчснь 20]Е року

Забеlпеry
вр}ченяя ЕоворiчtЙ подар}ткiв дilяv (оцiально
неъхи lених rаЕюрiй , лшникш смтs новорiчноi ялия ш,
Вiд,lй Фвiтх райдсрх,апмiпi.трацii'. сlиба I
спраяех лiЕЙ райдержалмiRiстреl ji
29 г!у,т0 2017Рoкy

ll Оргаяj}увати пiд час шхЬьffi 1ицовп @iкул спорпвнGмасоЫ

Фодв дlя дireй рйоЕу,

,

ВiдrИ Фвiтл райпсртадмiяiстралi'
ГрудеЕь 2017 року - сiчшь 20 | Е роrу

12, }безпечити контl)оль 1а лmрrмавяN .ломалсъкоm полялку,
проlгrпож€r<яоi охоряt, &зпею ргу танспорry з дiтьми, забезпечення
сшlIарною стану. s тако} черryмнш vедичнм пршiвникiв пiл че
вiлыхансьttе вiдлiлсвяя Гопованiвськоrо

[!iл) п.,iцi] Ф lпвчоlU)пр.в l,нш
яацiонмьяоi лолiцii в Кiрюг!адськоi Фласli.
Районявй вiддiл УДСНС Украiпи в
Кiромг!ддськiй облаФi, ц.прФьяа райоян!
Bl

лiкарня
Грулсяь 20l 7 роrr _

сiqсБ

20 18

m{v

1З. Здiйснити леревiрку тевiчяого стаЕу 8тотрцспорry, я@Й
здiйсяюмпме перезепя дiЕй пи час пров€дення заходiц m забезпечятя

Вiшsсь{.

вiддйеяш I-Фо!з!iвсъкою
вiддiлу лшiцii шовяоm упрФiвн,
лацiояФlьноi !шiцii в Кiроюградсьюi облаФi.
вiддiл фзiп райдер*адмiвiсграцi]i
Грrдень 20l7 роry - сisспь 20l Е року

14.

У разi винпкнепня неспрrtягливrх поrcдпrх )тов заборнптя

виitзди

орmяiюваIlrх Фуп дireй до мiсць прведення заходiв та негайно iнфрмувати
пр labi ьmадки )пpавлiьм о.в;,и. ia}r,. Mфo,ri l. спOрl) Ur]Jд яо1 д(р*авноi
адмiяiстрацii.

Вiшiл фвiп райдержалмiяiорацii
ГрудФь 2017 роry_сiчеяь2O1Е poiT

5. Здбеаrечити lцир{с висвiтл€шя у ]асбм Maeoýoi itlфрмацii райояу
iцодiв. пов'язаяих i1 пiдm ювкою m прокденняч ноюрiчffi iрilдмних сшт,
l

Вiддй орfu iзацiйво-iформацiйлоi дiiльпФтi
в KoM)яiKaUii i гтоvадськiф апарзт,
ра}держш iHicrpз]rli
Грrдевь2017 року ci,elb 20l8 року

