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УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
'і & уА-И"? к к л ?

18 року

Городок

№ ^ ^ $

П ро вшанування >’район і нам ’ят і
Героїв Н ебесної Сотні
На виконання районної Програми організації відзначення державних,
національних та релігійних свят у Городоцькому районі на 2018 рік, затвердженої
рішенням сесії Городоцької районної ради від 07 грудня 2017 року № 376, з метою
належного відзначення у 2018 році Дня Героїв Небесної Сотні, формування національної
гідності, патріотичного виховання громадян України, готовності до виконання
громадянського обов'язку із захисту державних і національних інтересів України,
увічнення пам'яті загиблих учасників Революції Гідності та гідного вшанування подвигу
Героїв Небесної Сотні:
1. Створити організаційний комітет з підготовки та відзначення Дня Героїв
Небесної Сотні, затвердивши його персональний склад згідно з додатком 1.
2. Затвердити заходи з підготовки та відзначення Дня Героїв Небесної Сотні згідно
з додатком 2.
3. Затвердити кошторис витрат на проведення заходів з відзначення Дня Г ероїв
Небесної Сотні згідно з додатком 3.
4 Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Т.Харович) профінансувати
райдержадміністрацію по загальному фонду районного бюджету по КПКВ 0214082
КЕКВ 2210 в сумі 2000 (дві тисячі) гривень за рахунок коштів, передбачених Програмою
організації відзначення державних, професійних, національних та релігійних свят у
Городоцькому районі на 2018 рік.
5. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації
(Л. Щур) використати виділені кошти на організаційно-технічне забезпечення з
відзначення Дня Героїв 1
6. Контроль за
райдержадміністрації П

І

Голова районної
V
держ авної адміністра

Додаток 1
до розпорядження райдержадміністрації
від “ / £ ” ( 7 ^ 2018 р. № 4 ^ 9
С К Л А Д
організаційного комітету з підготовки та відзначення
Дня Героїв Небесної Сотні
РЕМЕНЯК
Володимир Васильович

голова райдержадміністрації, співголова
оргкомітету

БІЛЬОВСЬКИЙ
Володимир Михайлович

голова районної ради, співголова
оргкомітету (за згодою)

КУЩАК
Роман Васильович

міський голова м. Городка,
співголова оргкомітету (за згодою)
Члени оргкомітету:

ХАРОВИЧ
Тарас Анатолійович

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

МАРУ СЯК
Христина Степанівна

начальник відділу організаційної роботи
та інформаційної діяльності
райдержадміністрації

слошвськии
Богдан Ігорович

заступник голови районної ради
(за згодою)

СМІЛКА
Роман Мар’янович

головний редактор часопису
«Народна думка» (за згодою)

СТАХІВ
Павло Степанович

заступник голови
райдержадміністрації

ШУГАЛО
Іван Михайлович

керівник відділу культури
райдержадміністрації

ЯСКЕВИЧ
Ігор Антонович

керівник відділу освіти
райдержадміністрації

Заступник голови
райдержадміністрації

<

П.Стахів

’г

Додаток 2
« Д О розпорядження
райдержадміністрації
від
О Л 2018 р .№ 9 9 9

ЗАХОДИ
з підготовки та відзначення Дня Героїв Н ебесної Сотні
1. Провести у Народному домі м.Городка вечір пам ’яті з нагоди Дня Героїв
Н ебесної Сотні.
П.Стахів, І.Ш угало
Термін: 20 лютого 2018 року
2. Провести у населених пунктах району, де проживали та поховані місцеві
Герої Небесної Сотні - тематичні заходи.
І.Ш угало
Термін: 20 лютого 2018 року
3. Організувати покладання квітів до могил Героїв Небесної Сотні та
новітніх Героїв України.
П.Стахів, І.Ш угало
Термін: 20 лютого 2018 року
4. Провести в навчальних закладах, бібліотечній системі району тематичні
вечори, бесіди, книжкові виставки, лінійки, уроки, приурочені револю ції Гідності.
І.Яскевич, І.Ш угало
Термін: лютий 2018 року
5. Упорядкувати місця поховань Героїв Небесної Сотні.
Керівники органів
місцевого самоврядування
Термін: лютий 2018 року

*

Додаток З
до розпорядження
райдержадміністрації
від
2018 р. № і ' 1/ 9

КОШ ТОРИС
витрат на проведення заходів з відзначення
Дня Героїв Н ебесної Сотні

№
з/п
1.
2.
3.

Назва
Кош ики квітів
Букети квітів
Лампадки
РАЗОМ:

Кількість

Сума (грн..)

3
3
10

900.00
600.00
500.00
2000.00

(дві тисячі гривень 00 коп.).

Заступник голови
райдержадміністрації

с

/

П.Стахів

