розпорядtкЕння

голови
вiд " 18"

вIльшАнськоi рдЙонноi дЕршАвноi АДМIНIСТРАЦlI

кIровогрмськоi оБлАстI

квiтня

Ns 84-р

29l7poKy
смт Вiльшанка

Про вiзит до району делегацiI
iз СилiстринськоТ областi
Республiки Болгарiя

На

пiдставi cTaTTi 39 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>>, резолюцii голови Кiровоградськоi обласноТ державноi

адмiнiстрацii вiд 07 квiтня 201-7 року N9 236101-33 до листа КiровоградськоТ
обласноi громqдськоТ органiзацii <<Об'еднаЕня болгар <<Нашите хорФ)
вiд 0б квiтня 20I-7 року .hlЬ 49, запрошення Вiльшанського селищного голови
вiд 19 квiтня 2017 року Jф 10б та з метою забезпечення вiзиry делегацiТ iз
Силiстринськоi областi (Болгарiя)з24 по 28 квiтня 2017 року:
Затвердити програму прийому та спiвпрацi районноТ державноi
адмiнiстрацii з делегацiею iз Силiстринськоi областi (Болгарiя) (додаеться).

1.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, селищнiй та

сiльським радам забезпечrtи вжиття необхiдних заходiв щодо органiзацiТ та
виконання на наJIежному piBHi програми прийому та спiвпрацi районноТ
державноi адмiнiстрацii з делегацiею iз Силiстринськоi областi (Болгарiя),
затвердженоi даним розпорядженнrtм.

3. Контролъ за виконаннrIм даного розпорядженЕя покпасти на першоrо
заступника голови районноi державноi 4дмiнiстрацii Нестерова С.А.

Перший заступншк голови
райопшоI дер2lсавно'f адмiшiстрачii

,t

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДКЕНО
РозпорядженнrI голови

Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
18 квiтня 201-7 JФ 84-р

IIРОГРАМА

прийому та спiвпрацi районноi державноi 4дмiнiстрацii з делегацiею
iз Силiстринськоi областi (Ресrryблiка Болгарtя) з 24 по 28 квiтня 2aL7 року
Мова заходу: украiнськао болгарська

Пiдстава: лист КiровоrрадськоТ обласноi громадськоi органiзацii
<<Об'еднання болгар <<Нашите хOра> вiд 06 квiтня 201_7 року ЛЬ 49 та

запрошенЕя Вiльшанського селищного голови вiд 19 квiтня 201-7 року Ng 10б
Скгrад делегацii:

Сивев
Господинова
,Щимитър Неделчев
IcKpa Георгиева
Вагrентин Костадинов
Папгrина Романова
Георги Иванов
Кост4дин Иванов
Иванка Славова
Ивайло Ангелов

Любен
Янка

михаил
,Щафинка

-

гавазов
Станева

-

сiльський голова Общини Кайнарджа
сiльський голова Общини Алфатар
сiльський голова села Гарван
сiльський голова села.Щобротица
сiльський голова села Мерлен
сiльський голова села Смилец
сiльський голова села Србрна
сiльський голова села Бабук
сiльський голова села Ветрен
хryрнапiст, голова громадськоi органiзацii *

;r#;Тi1}}rавець
iсторик

-

(силiстра)

краезнавецъ (Кайнарлжа)

водiй

Кiлькiсть членiв делегацii: 13 осiб.
н€lпагодження зв'язкiв мiж мiсцевою
болгарською дiаспорою та Силiстринською областlо у гаrryзi культури та
господарських звОязкiв мiж общин€лми.

Мета прийому делегацii:

TepMiH перебування: 5 днiв - 24,25,26,27ч28 квiтня

2аП року.

2

Вiдповiд€tпьна за виконання прогр{lми - Кучарева Олена Вагlентинiвна
керiвник апарату районноi державноi адмiнiстрацii, тел.: 9-73-45.
Супроводжуючi: Васильковська Наталiя Сергiiвна - головний спецiаrriст

вiддiлу економiки та розвитку iнфраструкryри рйдержадмiнiстрацii,

тел.:

9-75-00; .Щрига Лiлiана Анатолiiвна - начальник управлiння аrропромисловою
розвитку райдержqдш.liнiстрацii тел. : 9-7 9 -52.
Забезпечення засобами масовоТ iнформацiТ: Григор'ев Сергiй Сергiйович завiдувач сектору iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстtо
апарату районноi державноТ адмiнiстрацiТ, тел. : 9 -7 4-3 l .

Перший деЕь
24 квiтня, понедiлок

17.00-18.00 Прибуття членiв делегацii iз

Силiстринськоi областi (Болгарiя)
до смт Вiльшанка

району,

Зустрiч з керiвництвом
обговоренЕrI

прогрtlми

18.00-19.00 РозмiщенЕя в готельному

<<Йолки-пzlпки>)

комплексi

комплексi
<,Йолки-п€ллки)

19.00-20.00 Вечеря в готельному

20.00

Присутнi:
Нестеров С.А,
Лець М.я.
Харковепко В.Ф.
Вiдповiдапьна :
Васильковська н.с.
Вiдповiдальна:
Васильковська н.С.

Вiльний час

,Щругий день

25 квiтняо BiBTopoK

09.00-10.00 снiданок

в готельному

<Йолки-п.lпки>

комплексi

Вiдповiдальна:
Васильковська н.С.

10.00-10.30 Переiзд до села Добре
10.30-17.30 Зустрiч з населеннrIм та

сiльськогос-

Вiдповiдilrьнцй:
подарськими виробник{лми села,Щобре Га.гliцькийЛ.П.
,Щрига Л.А.

17.30-18.00 ПереiЪд до смт Вiльшанка
18.00-19.00 Вечеря в готельному комплексi

19.00

,<Йолки-палкиD

Вiльний час

Вiдповiда.пъна:

Васильковська Н.с.

Тртiй

денъ
2б квiтrrя, середа

08.00-

комплексi
<<Йолки-папки)

09.00 Снiданок

в готельному

Вiдповiда.гrьда:

Васильковська Н.с.
09.00-10.00 Огляд пам'ятникiв болгарькоi icTopiT Вiдповiдагlьнийj
Нестеров А.О.
Михайлова о.П.
10.00-11.00 Переiзд до села Станкувате

l1.00-14.00 Зустрiч з населенням

та сiльськогос-

подарськими виробниками села
Станкувате

14.00-14.30

Пере'r'зд до села Мала

14.30_17.30

Зустрiч з населенням та сiльськогосподарськими виробниками села Мапа
вiльшанка

17.30_18.00

Переiзд до смт Вiльшанка

18.00-19.00

Вечеря в готельному комплексi

Вiльшанка
вiдповiдапьний:
.Щрапак 0.I.
.Щрига Л.А.
вiдповiдагlьна :
Васильковська н.С.

<<Иолки-п€lлки>

19.00

Вiдповiдальний:
Дiордiев В.В.
[рига Л.А.

вiльний час
Четвертий день
27 квiтня, четвер

09.00-10.00 Снiданок в потельному комплексi

Вiдповiда-тrьна

,,йолки-п€шки)
10.00-11.30 3асiдання Круглого cToJry за уrастю
сiльськrоr голiв обпшн, сiл, селищного,
сiльських голiв та пiдприемцiв району
IЦiсце проведецня:
районна бiблiотека для дiтей та
дорослих iMeHi ЛiдiТ Горячко

Присутнi представники засобiв
масовоi iнформацii
1 1.30-12.30 Екскурсiя до Вiльшанського
районного украТнсько-болгарського
iсторичного музею iMeнi IBaHa
|,;

Гуржоса

:

Васильковська н.с.
вiдповiдапьнi:
Василъковська н.С.
.Щрига Л.А.
Григор'ев С.С.
Присугнi:
Нестеров С.А.
Лець М.Я.
Куuарева О.В.
Васильковська н.С.
,Щрига Л.А.
ВИповiдзльнi:
Полiшryк М.В.
Михайлова О.П.

12.30_13.30

оби

14.00_16.00

Концертна програма за r{астю
болгарських колективiв

16.00-18.00

Екскурсiя по смт Вiльшанка

18.00_19.00

Вgчеря в готельному комплексi
<<Иолки-пЕллки>

19.00

вiдповiдальна :
Васильковська н.С.
Вiдгrовiдалънi:
Михайлова о.П.
Кириленко О.В.
вiдповiдщrьнi:
Михайлова о.П.
Вiдцовiдагrьна :
Васильковська н.с.

вiльний час
П'ятий день
28 квiтня, п'ятЕиця

09.00-10.00 Снiданок

в готельному комплексi

<<Иолки-п€tлки>>

10.00

Вiд'iЪд членiв делегацii

вiдповiдальна :
Васильковська н.с.

