УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
'і <8

2018 року

Городок

№

Про відзначення у районі
Дня Героїв
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 гідного вшанування учасників національновизвольних змагань, новітніх Героїв:
1. Утворити організаційний комітет з відзначення у районі Дня Героїв,
затвердивши його персональний склад згідно з додатком 1.
2. Затвердити план заходів із підготовки та відзначення у районі Дня
Г ероїв.
3. Затвердити кошторис витрат на проведення заходів з відзначення у
районі Дня Героїв згідно з додатком 2.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Т.Харович)
профінансувати райдержадміністрацію по загальному фонду районного
бюджету по КПКВ 0214082 КЕКВ 2210 в сумі 3000 (три тисячі) гривень за
рахунок коштів, передбачених Програмою організації відзначення
державних, національних та релігійних свят у Городоцькому районі на
2018 рік.
5.Відділу
фінансово-господарського
забезпечення
райдержадміністрації (Л.Щ ур), використати ці кошти на організаційнотехнічне забезпечення підготовки та проведення заходів згідно з додатком.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації ГІ.Стахіва.

Додаток 1
до розпорядження райдержадміністрації
від
ОЬ 2018 р. № 1І 5 Ч

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та відзначення
у районі Дня Героїв
РЕМЕНЯК
Володимир Васильович

голова
райдержадміністрації,
співголова оргкомітету

БІЛЬОВСЬКИЙ
Володимир Михайлович

голова районної ради, співголова
оргкомітету (за згодою)

КУЩАК
Роман Васильович

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

МАРУ СЯК
Христина Степанівна

начальник відділу організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

СЛОНІВСЬКИЙ
Богдан Ігорович

заступник голови районної ради
(за згодою)

С М ІЖ А
Роман М ар’янович

головний редактор районного
часопису «Народна думка»
(за згодою)

СТАХІВ
Павло Степанович

заступник голови
райдержадміністрації

ХАРОВИЧ
Тарас Анатолійович

керівник фінансового
управління
райдержадм і н істрації

ШУГАЛО
Іван Михайлович

керівник відділу культури
райдержадм і н іс іра ції

ЯСКЕВИ Ч
Ігор Антонович

керівник відділу осві ти
райдержадм і н істрації

Заступник голови
райдержад м і н іс гра ц ії

Додаток 2
до розпорядження
райдержадміністрації
від “
ОЬ 2018 р. № 4 З У

КОШТОРИС
витрат на проведення заходів з
відзначення у районі Дня Героїв

№
з/п
1.
2.
3.

Назва
Кошики квітів
Букети квітів
Лампадки
РАЗОМ:

Сума (грн.)
Кількість
2
14
20

600,00
2100,00
300,00
3000,00

(три тисячі гривень 00 коп.)

Заступник голови
райдержадміністрації

П.Стахів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням
райдержадміністрації
від “/ - 8 ” 0 5 2018 р .№

1/ 3 1/

План
заходів із підготовки та відзначення у районі
Дня Героїв
1. Провести автопробіг до місць поховань новітніх Героїв
Відділ організаційної роботи та
інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації
Термін: 23 травня
2. Провести в м. Городку урочисте покладання квітів до пам’ятників:
Героям України; Січових Стрільців, могил місцевих Героїв Небесної
Сотні та воїнів АТО
Відділ організаційної роботи та
інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації;
відділ
райдержадміністрації

культури

Термін: 23 травня
3. Провести зустрічі з учасниками національно-визвольних змагань.
Органи місцевого самоврядування
Термін: протягом травня
4. Забезпечити соціальний захист та медичний супровід учасників
національно-визвольних змагань, новітніх Героїв України та членів їх
сімей.
КЗГРР «Городоцька ЦРЛ»
КЗГРР «Городоцький центр ПМ СД»
управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації

Термін: постійно
5. П ровести у навчальних закладах тематичні вечори, бесіди,
книж кові виставки, спортивні заходи, приурочені Дню Героїв.

Відділ освіти райдержадміністрації
Термін: травень
6. Провести благоустрій пам’ятників, могил загиблим
національно-визвольних змагань

під

час

Органи місцевого самоврядування
Термін: до 23 травня

