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Про заходи з відзначення в районі 78-ї річниці
проголошення Карпатської України

Відповідно до статті 2 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації
27.02.2017 № 94 „Про підготовку та відзначення в області 78-ї річниці
проголошення Карпатської України”:
1. Виконкомам місцевих рад до 20 березня 2017 року:
провести в населених пунктах району урочисті заходи із вшанування
пам’яті карпатських січовиків;
посилити увагу до повсякденних потреб учасників національновизвольних змагань та членів їх сімей з метою надання всебічної допомоги,
здійснити обстеження житлово-побутових умов їх проживання;
впорядкувати могили карпатських січовиків та провести благоустрій
прилеглої території біля пам’ятників і пам’ятних знаків, присвячених подіям
часів Карпатської України.
2. Відділам
райдержадміністрації: освіти, культури і туризму
організувати в навчальних закладах та закладах культури району тематичні
виховні години, лекції, засідання за круглим столом, науково-практичні
конференції, книжкові, тематичні виставки та інші заходи з висвітлення подій,
пов’язаних із проголошенням Карпатської України, а також державотворчої та
політичної діяльності Героя України, Президента Карпатської України
Августина Волошина та його соратників.
3. Відділу культури і туризму рекомендувати туроператорам,
туристично-рекреаційним закладам, екскурсоводам та гідам-перекладачам
району проводити тематичні екскурсії та туристичні маршрути з
відвідуванням меморіального парку „Красне Поле”.
4. Архівному відділу райдержадміністрації організувати виставку
документів, присвячених 78-й річниці проголошення Карпатської України.
5. Відділам райдержадміністрації: з питань організаційної роботи та
управління персоналом апарату, культури і туризму організувати 15 березня
2017 року участь делегації району в урочистих заходах на території
меморіального комплексу „Красне поле” поблизу м.Хуст.
6. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих
рад забезпечити виконання заходів, про що інформувати відділ з питань
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організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації
до 20 березня 2017 року.
7. Відділу з питань організаційної роботи та управління персоналом
апарату райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання
заходів подати голові райдержадміністрації та департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до 22 березня
2017 року.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.
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