УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
13.09.2017

Свалява

№

240

Про відзначення в районі Дня партизанської слави

Відповідно до статті 2 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, Указу Президента України від 30 жовтня 2001 року
№1020/2001 „Про День партизанської слави”, на виконання розпорядження
голови обласної державної адміністрації 08.09.2017 №462 „Про підготовку
та відзначення в області Дня партизанської слави”, вшанування пам’яті
синів і дочок України, які боролися за свободу народу в період Другої
світової війни у лавах підпільно-партизанського руху, їх подвигу та
жертовності, виховання у молодого покоління патріотизму та шанобливого
ставлення до ветеранів війни:
1. Затвердити заходи з відзначення в районі Дня партизанської слави,
що додаються.
2.Структурним підрозділам райдержадміністрації спільно з
виконкомами місцевих рад забезпечити виконання зазначених заходів, про
що
поінформувати
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації до 25 вересня 2017 року.
3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
узагальнену інформацію про виконання зазначених заходів подати
райдержадміністрації та департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадкістю облдержадміністрації до 27 вересня 2017 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А.Дідович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
13.09.2017 № 240
ЗАХОДИ
з відзначення в районі Дня партизанської слави
1. Провести урочисті та меморіальні заходи з відзначення Дня
партизанської слави, зустрічі з ветеранами підпільно-партизанського руху та
вдовами підпільників, які загинули у роки Другої світової війни.
Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад
22 вересня 2017 року
2. Вжити заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов
проживання ветеранів підпільно-партизанського руху та вдів загиблих, їх
медичного, соціально-побутового обслуговування, забезпечення ліками,
паливом на зимовий період.
Управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад
Протягом 2017 року
3. Провести впорядкування пам’ятників та меморіалів на честь
партизанів і підпільників часів Другої світової війни.
Виконкоми місцевих рад
Вересень 2017 року
4. Провести у навчальних закладах району тематичні уроки пам’яті,
бесіди з історії підпільно-партизанського руху у роки Другої світової війни,
акції учнівської та студентської молоді.
Відділ освіти райдержадміністрації
Вересень 2017 року
5. Організувати в засобах масової інформації висвітлення заходів з
відзначення в районі Дня партизанської слави.
Відділ з питань організаційної роботи
та управління персоналом апарату
райдержадміністрації спільно з редакцією
районної газети "Вісті Свалявщини"
Вересень 2017

