УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
28. 02. 2017

Свалява

№

58

Про відзначення в районі Міжнародного жіночого дня 8 березня

Відповідно до статті 22 Закону України ,,Про місцеві державні
адміністрації”, розпорядження Президента України від 9 лютого 2001 року
№ 32/2001-рп ,,Про відзначення Міжнародного жіночого дня” та враховуючи
винятково важливу роль жінки в політичному, економічному, соціальному,
історичному, культурному розвитку суспільства й держави, з метою
забезпечення організації й проведення святкування Міжнародного жіночого
дня 8 Березня:
1. Рекомендувати виконкомам місцевих рад спільно з жіночими
громадськими організаціями провести в населених пунктах району урочисті
заходи з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня, приділивши
особливу увагу жінкам-ветеранам Великої Вітчизняної війни, дружинам
померлих учасників бойових дій і учасників війни, солдатським матерям,
жінкам-учасницям ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, одиноким
матерям, багатодітним сім’ям, жінкам-інвалідам, жінкам, які виховують
дітей-інвалідів, жінкам похилого віку щодо посилення їх соціального та
правового захисту, поліпшення матеріально-побутових умов, медичного
обслуговування.
2. Провести 7 березня 2017 року в районному будинку культури
урочистості та святковий концерт, присвячені Міжнародному жіночому
дню.
3. Дозволити відділу культури і туризму райдержадміністрації
(Шелеп Н.А.) профінансувати видатки, пов’язані з організацією і
проведенням заходів із відзначення Міжнародного жіночого дня, згідно з
кошторисом (додається) за рахунок коштів, передбачених у районному
бюджеті відділу культури і туризму райдержадміністрації для реалізації
Програми розвитку культури і мистецтва в Свалявському районі на 2016 –
2020 роки.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.
.
Голова державної адміністрації

О.А.Дідович

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження „Про відзначення Міжнародного
жіночого дня 8 березня”
1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Дане розпорядження розроблено з метою вшанування кращих жінок,
активістів громадського, жіночого руху та з нагоди відзначення
Міжнародного жіночого дня 8 Березня.
2. Мета і шляхи її досягнення
Вшанування та нагородження кращих жінок, активістів громадського,
жіночого руху з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 8 Березня.
3. Правові аспекти
Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, ,,Про культуру”,
„Програма розвитку культури та мистецтв у Свалявському районі на 2016 –
2020 роки”.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація заходів розпорядження буде здійснюватися в межах
коштів, передбачених в додатку до розпорядження.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект розпорядження не потребує додаткових узгоджень з іншими
структурними підрозділами райдержадміністрації.
6. Регіональний аспект
Проект розпорядження
не стосується питання розвитку
адміністративно-територіальної одиниці.
7. Громадське обговорення
Проект розпорядження не потребує консультацій з громадськістю.
.
8. Прогноз результатів
Прийняття розпорядження сприятиме залученню жінок до активної
участі в усіх сферах життя суспільства, формуванні та здійсненні державної
політики, створювати умови для розкриття інтелектуальних, духовних
і творчих їх можливостей.

Начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрацї
(наменування посади керівника структурного
підрозділу, іншого органу що є головним
розпорядником)

_________
(підпис)

_________________________

РОЗСИЛКА

Н.А.Шелеп
(ініціали та прізвище)

до розпорядження голови
Свалявської райдержадміністрації
„Про відзначення Міжнародного жіночого дня 8 березня”
1. Перший заступник голови райдержадміністрації Русин В.П.
2. Відділ культури і туризму райдержадміністрації.
3. Фінансове управління райдержадміністрації.
4. Виконкоми місцевих рад.
5. Відділ забезпечення документообігу, контролю та роботи із зверненнями
громадян апарату райдержадміністрації.

Н.А.Шелеп
Начальник відділу культури і
туризму райдержадміністрації
(найменування посади керівника структурного
підрозділу, іншого органу що є головним
розробником)

(підпис )

(ініціали та прізвище)

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Перший заступник, заступники, керівник апарату райдержадміністрації
(відповідно до функцій та повноважень)
В.П.Русин
(підпис)

(ініціали, прізвище)

„ ___”___________ 2017 року

Про відзначення Міжнародного жіночого дня 8 березня
(назва)

Проект розпорядження розроблено

Відділом культури і туризму райдержадміністрації
(найменування структурного підрозділу, іншого
органу, що є головним розробником)

Належне забезпечення організації й проведення святкування Міжнародного
жіночого дня 8 Березня
(підстава для розроблення)

ПОГОДЖЕНО:
(назва підрозділу, посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(дата)

Завідувач юридичним сектором
апарату райдержадміністрації

В.М. Павлич

(дата)

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації

Р.В.Прожегач

(дата)

Зауваження і пропозиції (додаються)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації
найменування посади головного розробника

Дата ________ 2017 року

(дата)

Н.Шелеп
підпис

ініціали (ініціал імені), прізвище

