УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 17 » жовтня 2011 року

№ 750-р
смт Голованівськ

Про
підготовку та відзначення
67-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників
Відповідно до Указу Президента України від 20 жовтня 2009 року № 836 «Про День
визволення України від фашистських загарбників», на виконання доручення Глави
Адміністрації Президента України від 4 жовтня 2011 року № 02-01/2495 та розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 5 жовтня 2011 року № 869-р «Про підготовку та
відзначення 67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників»:
1. Утворити районний організаційний комітет з підготовки та відзначення 67-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників.
2. Затвердити:
склад районного організаційного комітету з підготовки та відзначення 67-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників (додається);
районний план заходів з підготовки та відзначення 67-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників (додається).
3. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад розробити план заходів з підготовки та
відзначення 67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.
4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських,
селищних рад подати до 31 жовтня 2011 року сектору з питань внутрішньої політики,
зв’язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдержадміністрації
інформації про виконання районного плану заходів, затвердженого даним розпорядженням,
для їх узагальнення.
5. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і
інформації апарату райдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання даних
заходів надати управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
облдержадміністрації до 21 жовтня та 1 листопада 2011 року.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 17 » жовтня 2011 року № 750-р
СКЛАД
районного організаційного комітету з підготовки та відзначення
67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників
Голова оргкомітету:
ШЕВЧУК
Микола Миколайович

-

заступник голови районної державної
адміністрації

Заступники голови оргкомітету:
КОЗАК
Володимир Володимирович

-

заступник
(за згодою)

голови

районної

РИБАК
Ольга Василівна

-

керівник апарату районної
адміністрації

ради

державної

Члени оргкомітету:
БЕЗКУПСЬКИЙ
Сергій Анатолійович

-

начальник Голованівського РВ
України в Кіровоградській області

БУРЛАКОВ
Геннадій Анатолійович

-

в.о. головного лікаря центральної районної
лікарні (за згодою)

ДЕМІДЕНКО
Олександр Анатолійович

-

районний військовий комісар

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

КИЛИМНИЧЕНКО
Світлана Петрівна

-

начальник відділу кадрової роботи апарату
райдержадміністрації

КИРИЛЮК
Наталія Костянтинівна

-

директор Побузької
(за згодою)

КОВАЛЬ
Сергій Вікторович

-

начальник відділу у справах сім'ї, молоді та
спорту райдержадміністрації

КОВАЛЬСЬКА
Ірина Борисівна

-

завідувач сектору з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадськістю та у
справах преси і інформації апарату
райдержадміністрації

КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник
відділу
освіти
державної адміністрації

музичної

УМВС

школи

районної
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ЛЕОНОВ
Іван Олександрович

-

голова ради районної організації ветеранів
України (за згодою)

ЛЕУХ
Михайло Іванович

-

Голованівський
(за згодою)

ЛУЖАНСЬКА
Лариса Володимирівна

-

заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційної роботи апарату
райдержадміністрації

НАСАЛЬСЬКИЙ
Олександр Павлович

-

начальник Голованівського РВ ГУМНС
України в Кіровоградській області

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури
райдержадміністрації

ХАРКАВЕНКО
Валерій Іванович

-

завідувач
сектору
взаємодії
з
правоохоронними органами, оборонної та
мобілізаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації

ЧУШКІНА
Надія Василівна

-

редактор
РКП
РВО
Голованівщини» (за згодою)

______________________________

селищний

голова

і туризму

«Вісник

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 17 » жовтня 2011 року № 750-р

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та відзначення 67-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників
1. Провести:
культурно-мистецькі заходи, святкові концерти і збори, зустрічі керівників органів
виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування з ветеранами війни,
членами сімей загиблих, жертвами нацистських переслідувань, присвячені 67-й річниці
визволення України від фашистських загарбників;
Відділ культури і туризму, управління праці та
соціального захисту населення, сектор з питань
внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у
справах
преси
і
інформації
апарату
райдержадміністрації, районний військовий комісаріат,
рада
районної
організації
ветеранів
України
(за згодою), виконавчі комітети сільських, селищних
рад
Жовтень 2011 року
тематичні уроки, лекції, бесіди з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років,
присвячені подіям визволення України від фашистських загарбників, у загальноосвітніх,
професійно-технічному та позашкільних навчальних закладах за участю ветеранів,
екскурсії до музеїв, походи місцями бойової слави.
Відділ культури і туризму, відділ освіти, відділ у
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,
районний військовий комісаріат, рада районної
організації ветеранів України (за згодою), виконавчі
комітети сільських, селищних рад
Жовтень 2011 року
2. Вживати заходи щодо:
упорядкування та утримання у належному стані меморіалів, пам’ятників, братських
могил та інших місць поховань загиблих захисників Вітчизни та мирного населення,
меморіальних дошок, музеїв, кімнат бойової слави;
Відділ регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства,
відділ культури і туризму, відділ освіти, відділ у
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,
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районний військовий комісаріат, районне відділення
УМВС України в Кіровоградській області, районне
відділення УМНС України в Кіровоградській області,
виконавчі комітети сільських, селищних рад
Постійно
проведення ремонту житлових будинків і квартир ветеранам війни;
Відділ регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства,
управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконавчі комітети
сільських, селищних рад
Постійно
3. Забезпечити:
покладання вінків і квітів до пам’ятників загиблим у Великій Вітчизняній війні 19411945 років, меморіальних комплексів, братських могил та несення почесної варти із
залученням молоді, школярів;
Структурні підрозділи райдержадміністрації, районний
військовий комісаріат, районний відділ УМВС України
в Кіровоградській області, рада районної організації
ветеранів України (за згодою), виконавчі комітети
сільських, селищних рад
28 жовтня 2011 року
проведення щорічного медичного обстеження і диспансеризації ветеранів війни та у
разі потреби – їх госпіталізацію у першочерговому порядку;
Центральна районна лікарня,
сільських, селищних рад

виконавчі

комітети

Постійно
висвітлення в районній газеті “Вісник Голованівщини” заходів з відзначення
67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників;
Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськістю та у справах преси і інформації апарату
райдержадміністрації, відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
РКП
РВО
“Вісник
Голованівщини” (за згодою)
Жовтень 2011 року
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медичне супроводження та належний санітарно-епідеміологічний нагляд у місцях
проведення заходів з відзначення 67-ї річниці визволення України від фашистських
загарбників;
Центральна районна лікарня, районна санітарноепідеміологічна станція, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Жовтень 2011 року
охорону громадського порядку та дотримання вимог безпеки дорожнього руху;
Сектор взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної
та
мобілізаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації, районний відділ УМВС України
в Кіровоградській області, виконавчі комітети
сільських, селищних рад
Жовтень 2011 року
4. Організувати:
вручення ветеранам війни державних нагород і відомчих відзнак;
Відділ кадрової роботи, сектор з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і
інформації
апарату
райдержадміністрації,
рада
районної організації ветеранів України (за згодою),
районний військовий комісаріат, районне відділення
УМВС України в Кіровоградській області, районний
відділ УМНС України в Кіровоградській області,
виконавчі комітети сільських, селищних рад
До 28 жовтня 2011 року
відвідування керівництвом органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування ветеранів війни за місцем проживання, в госпіталях, лікарнях, а також в
територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Голованівського району;
Центральна районна лікарня, управління праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських, селищних рад
Постійно
книжкові виставки, фотовиставки, тематичні полички, викладки мемуарної та
історичної літератури воєнної тематики в бібліотеках, музеях району;
Відділ культури і туризму, відділ освіти, відділ у
справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,
районний військовий комісаріат, районна організація
ветеранів України (за згодою), виконавчі комітети
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сільських, селищних рад
Жовтень 2011 року
виступи ветеранів Великої Вітчизняної війни – учасників визволення України
фашистських загарбників в районній газеті “Вісник Голованівщини”.

від

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськістю та у справах преси і інформації апарату
райдержадміністрації, районна організація ветеранів
України (за згодою), виконавчі комітети сільських,
селищних рад, РКП РВО “Вісник Голованівщини” (за
згодою)
Жовтень 2011 року
5. Надавати необхідну допомогу громадським організаціям ветеранів для здійснення
ними заходів, пов’язаних із підготовкою та відзначенням 67-ї річниці визволення України
від фашистських загарбників.
Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськістю та у справах преси і інформації апарату
райдержадміністрації, управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських, селищних рад
Жовтень 2011 року
6. Запропонувати релігійним громадам району відслужити заупокійні молебні в пам’ять
про загиблих визволителів України від фашистських загарбників.
Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськістю та у справах преси і інформації апарату
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
28 жовтня 2011 року
____________________________

