від 04 березня 2013 року

№ 74-р

Про організацію відзначення Міжнародного
жіночого дня у 2013 році
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 26 лютого 2013 року № 102-р «Про організацію відзначення Міжнародного
жіночого дня у 2013 році» та з метою належного відзначення Міжнародного
жіночого дня:
1. Утворити районний організаційний комітет з відзначення
Міжнародного жіночого дня ( далі – районний організаційний комітет).
2. Затвердити:
склад районного організаційного комітету згідно з додатком;
районні заходи з відзначення Міжнародного жіночого дня (додаються).
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам
сільських, селищних рад інформації про виконання районних заходів надавати
відділу організаційної роботи апарату районної державної адміністрації до
12 березня 2013 року.
4. Відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації надати
узагальнену інформацію про виконання районних заходів до організаційного
відділу апарату облдержадміністрації до 15 березня 2013 року.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації Рибак О.В.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
04 березня 2013 № 74-р

СКЛАД
районного організаційного комітету з відзначення
Міжнародного жіночого дня
Голова оргкомітету
РИБАК
Ольга Василівна

-

керівник апарату районної державної
адміністрації

Члени оргкомітету:
ДОВГА
Ольга Володимирівна

-

директор районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації

КОЛОДИЧ
Людмила Олексіївна

-

начальник відділу кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації

ЛУЖАНСЬКА
Лариса Володимирівна

-

заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційної роботи апарату
райдержадміністрації

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації

САЧУК
Валентина Михайлівна

- головний лікар Голованівської
центральної районної лікарні
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Продовження додатка
СОРОКА
Алла Вікторівна

-

начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації

ЧУШКІНА
Надія Василівна

-

директор районного комунального
підприємства Редакційно-видавниче
об’єднання «Вісник Голованівщини»

ШАПОВАЛ
Інна Григорівна

-

завідувач сектору регіонального
розвитку, містобудування та архітектури
райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.РИБАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
04 березня 2013 № 74-р

РАЙОННІ ЗАХОДИ
з відзначення Міжнародного жіночого дня
1. Провести урочистості та святковий концерт з нагоди Міжнародного
жіночого дня у приміщенні Голованівського районного Будинку культури за
участю керівництва районної державної адміністрації та районної ради,
громадськості районного центру, делегацій від територіальних громад району.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, сектор з питань інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю, відділ
організаційної роботи, відділ кадрової роботи апарату
райдержадміністрації
07 березня 2013 року

2. Організувати зустріч голови районної державної адміністрації та
голови районної ради з жінками, які внесли значний внесок у розбудову
Української держави, розвиток економічного, культурного та духовного
потенціалу району.
Сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю, відділ організаційної роботи, відділ
кадрової роботи апарату райдержадміністрації
06 березня 2013 року

3. Організувати відзначення жінок – кращих представниць виробничої та
соціальної сфери, підприємництва, галузей освіти, культури, охорони здоров’я,
політичних партій, громадських організацій, ветеранів війни та праці тощо, які
внесли вагомий вклад у розвиток району, державними нагородами, відзнаками
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації,
структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні
органи міністерств та відомств України в районі
Перша декада березня 2013 року
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4. Провести в населених пунктах району урочистості та святкові
концерти з нагоди Міжнародного жіночого дня за участю керівників місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представників
трудових колективів, політичних партій, профспілкових та громадських
організацій.
Виконавчі комітети сільських, селищних рад
До 08 березня 2013 року

5.Організувати та провести у закладах культури і мистецтв культурномистецькі та розважальні заходи, присвячені Міжнародному жіночому дню.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
Березень 2013 року

6. Провести у закладах культури і мистецтв району тематичні бесіди,
лекції, виставки, літературно-музичні композиції, святкові концерти «Жінок
коханих імена», «Тобі моя ніжність і серце моє», «Жінка – берегиня дому», «Зі
святом Вас, жінки».
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
Березень 2013 року

7. Забезпечити підготовку та участь дитячих художніх колективів
навчальних закладів району у культурно-мистецьких масових заходах
територіальних громад, присвячених Міжнародному жіночому дню.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Березень 2013 року

8. Провести у навчальних закладах зустрічі з жінками, які зробили
значний внесок у розвиток села, району, селища, родинні свята, конкурси
дитячих малюнків виробів декоративно-прикладного мистецтва, організувати
вечори відпочинку, концерти.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Березень 2013 року
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9. Провести в інтернатних закладах системи соціального захисту
населення району заходи з відзначення міжнародного жіночого дня,
передбачивши, зокрема, проведення урочистих зборів, організацію святкових
обідів, концертів за участю художніх самодіяльних колективів.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Голованівського району, виконавчі комітети сільських,
селищних рад.
До 08 березня 2013 року

10. Забезпечити публікацію та розміщення на офіційному веб-сайгі
райдержадміністрації привітання голови районної державної адміністрації з
нагоди Міжнародного жіночого дня, висвітлення у районних засобах масової
інформації про проведення святкових масових заходів.
Сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату районної державної адміністрації
До 08 березня 2013 року

11. Забезпечити медичний супровід основних святкових масових заходів
та охорону громадського порядку в місцях їх проведення.
Голованівська центральна районна лікарня,
Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській
області
Березень 2013 року

_________________________

