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Про відзначення
в районі Дня захисника України
Відповідно до статті 2 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації
10.10.2017 № 511 „Про підготовку та відзначення в області Дня захисника
України”, з метою вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які
присвятили своє життя служінню Українському народу, посилення суспільної
уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження та розвитку
національних військових традицій, належного відзначення Дня захисника
України:
1. Затвердити заходи з відзначення в районі Дня захисника України, що
додаються.
2. Дозволити відділу культури і туризму райдержадміністрації
профінансувати видатки, пов’язані із відзначенням в районі Дня захисника
України, за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті для реалізації
заходів програми розвитку культури і мистецтва на 2016 – 2020 роки.
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих
рад:
забезпечити виконання зазначених заходів;
про результати проведеної роботи поінформувати відділ з питань
організаційної
роботи
та
управління
персоналом
апарату
райдержадміністрації до 20 жовтня 2017 року.
4. Відділу з питань організаційної роботи та управління персоналом
апарату райдержадміністрації про хід виконання розпорядження
поінформувати департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації до 25 жовтня 2017 року.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А.Дідович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
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ЗАХОДИ
з відзначення в районі Дня захисника України
1. Організувати та провести урочистості ( збори, святкові концерти,
зустрічі тощо) з нагоди відзначення в районі Дня захисника України за участі
представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, ветеранами війни, учасниками українського визвольного
руху, учасниками антитерористичної операції представників громадськості,
правоохоронних та силових структур.
Відділ
культури
і
туризму
райдержадміністрації, сектор молоді та
спорту райдержадміністрації, відділ з
питань
організаційної
роботи
та
управління
персоналом
апарату
райдержадміністрації,
виконкоми
місцевих рад
12-14 жовтня 2017 року
2. Забезпечити відвідування представниками органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування ветеранів війни, учасників українського
визвольного руху, учасників антитерористичної операції, які перебувають на
обліку в закладах соціального захисту населення, охорони здоров’я, сімей
загиблих учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській
областях, а також вшанування солдатських матерів і дружин.
Управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації, відділ
охорони здоров’я райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, виконкоми місцевих
рад
Жовтень 2017 року
3. Звернутись до релігійних організацій з пропозицією
панахиди за загиблими та молебні за захисників України.

провести

Виконкоми місцевих рад
14 жовтня 2017 року
4. Забезпечити у навчальних закладах проведення конкурсу
літературних творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему:
„Захисники України: історія та сьогодення”.
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад
Жовтень 2017 року
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5. Забезпечити у закладах культури огляди літератури, розміщення
фотостендів, проведення літературно-музичних тематичних вечорів та
читацьких конференцій, інших заходів за участі ветеранів, учасників АТО.
Відділ
культури
райдержадміністрації,
місцевих рад
Жовтень 2017 року

і

туризму
виконкоми

6. Здійснити упорядкування могил, пам’ятних знаків та меморіалів,
встановлених на честь захисників та борців за незалежність України.
Виконкоми місцевих рад
Жовтень 2017 року
7 Сприяти громадським об’єднанням, у тому числі волонтерським
організаціям, у здійсненні ними статутної діяльності, пов’язаної з проведенням
заходів, присвячених Дню захисника України, надання допомоги в організації
відвідування громадянами місць поховань загиблих.
Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад
Жовтень 2017 року
8. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації
заходів із підготовки та відзначення Дня захисника України.
Відділ з питань організаційної роботи та
управління
персоналом
апарату
райдержадміністрації спільно з редакцією
районної газети „Вісті Свалявщини”
Жовтень 2017 року
9. Вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку та
безпеки громадян під час проведення заходів з нагоди відзначення Дня
захисника України.
Виконкоми місцевих рад спільно із
Свалявським
відділенням
поліції
Мукачівського відділу поліції ГУНП в
Закарпатській області
12 – 14 жовтня 2017 року

