від 14 січня 2013 року

№ 9-р/4-гр

Про підготовку та відзначення 75-ї річниці
утворення Кіровоградської області
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації та
голови обласної ради від 27 грудня 2012 року № 790-р/449-гр «Про підготовку
та відзначення 75-ї річниці утворення Кіровоградської області» та з метою
забезпечення належного відзначення 75-ї річниці утворення Кіровоградської
області, формування у населення району поваги до історичних, культурних
традицій Кіровоградщини, підвищення інвестиційної та туристичної
привабливості району:
1. Утворити районний організаційний комітет з підготовки та проведення
заходів з відзначення 75-ї річниці утворення Кіровоградської області.
2. Затвердити:
склад районного організаційного комітету з підготовки та проведення
заходів з відзначення 75-ї річниці утворення Кіровоградської області
(додається);
районний план заходів з підготовки та відзначення 75-ї річниці утворення
Кіровоградської області (додається).
3. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад затвердити
організаційні комітети з підготовки та відзначення 75-ї річниці утворення
Кіровоградської області та заходи з відзначення у населених пунктах району
75-ї річниці утворення Кіровоградської області.
4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
забезпечити фінансування заходів з підготовки та відзначення 75-ї річниці
утворення Кіровоградської області за рахунок асигнувань, передбачених в
районному бюджеті.
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5. Структурним підрозділам районної державної адміністрації,
територіальним підрозділам міністерств та відомств України в районі, задіяним
у підготовці та проведенні заходів, присвячених 75-й річниці утворення
Кіровоградської області, виконавчим комітетам сільських, селищних рад:
забезпечити протягом 2013-2014 років проведення заходів щодо
відзначення 75-ї річниці утворення Кіровоградської області;
проінформувати про їх проведення відділ організаційної роботи апарату
районної державної адміністрації до 10 січня 2014 року.
6. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у
справах преси і інформації апарату районної державної адміністрації
забезпечити інформаційний супровід заходів з нагоди відзначення 75-ї річниці
утворення Кіровоградської області.
7. Відділу організаційної роботи апарату районної державної
адміністрації до 15 січня 2013 року та 15 січня 2014 року проінформувати
організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації про виконання
даного розпорядження.
8. Координацію виконання заходів з нагоди 75-ї річниці утворення
Кіровоградської області покласти на першого заступника голови районної
державної адміністрації та заступника голови районної ради.
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Данилюка Г.С.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації
Г.ДАНИЛЮК

Голова
районної ради
О.ЧУШКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації та
голови Голованівської районної ради
14 січня 2013 № 9-р/4-гр

СКЛАД
районного організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з
відзначення 75-ї річниці утворення Кіровоградської області

Співголови Оргкомітету:
ЯРОВИЙ
Олександр Володимирович
ЧУШКІН
Олексій Іванович

-

голова районної державної адміністрації

-

голова районної ради

Заступники співголів Оргкомітету:
ДАНИЛЮК
Георгій Семенович

-

перший заступник голови районної
державної адміністрації

КИРИЛЮК
Наталія Костянтинівна

-

заступник голови райдержадміністрації

РИБАК
Ольга Василівна

-

керівник апарату райдержадміністрації

Склад робочих груп Оргкомітету:
I. Робоча група із забезпечення виконання заходів організаційного та
інформаційного характеру, взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування
Керівник робочої групи
РИБАК
Ольга Василівна

-

керівник апарату райдержадміністрації
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Члени робочої групи:
ЛУЖАНСЬКА
Лариса Володимирівна

-

заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційної роботи апарату
райдержадміністрації

МОРОЧЕНЕЦЬ
Ольга Всеволодівна

-

начальник архівного відділу
райдержадміністрації

ЧУШКІНА
Надія Василівна

-

директор районного комунального
підприємства Редакційно-видавниче
об’єднання «Вісник Голованівщини»
(за згодою)

II. Робоча група із забезпечення виконання заходів з благоустрою, будівництва, з
питань промисловості, транспорту та зв’язку
Керівник робочої групи
ДАНИЛЮК
Георгій Семенович

-

перший заступник голови районної
державної адміністрації

Члени робочої групи:
ГУЛЯК
Олександр Миколайович

-

начальник відділу промисловості,
енергетики, транспорту та зв’язку
управління економіки та розвитку
інфраструктури райдержадміністрації

ДІКАНОВ
Віктор Володимирович

-

головний спеціаліст Голованівського
та Вільшанського міжрайонного відділу
Новоархангельського міжрайонного
управління головного управління
Держсанепідемслужби у області

ЛЕУХ
Михайло Іванович

-

Голованівський селищний голова
(за згодою)

СВИДЮК
Володимир Миколайович

-

головний спеціаліст державного
управління охорони навколишнього
природного середовища в області

ШАПОВАЛ
Інна Григорівна

-

начальник відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації
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III. Робоча група із забезпечення виконання освітньо-культурних, спортивних
заходів, заходів у галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення
Керівник робочої групи
КИРИЛЮК
Наталія Костянтинівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

Члени робочої групи:
ГОНТЮК
Наталія Борисівна

-

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

ДУДНИК
Антоніна Анатолівна

-

начальник управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник відділу освіти районної
державної адміністрації

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації

САЧУК
Валентина Михайлівна

-

головний лікар Голованівської центральної
районної лікарні

СОРОКА
Алла Вікторівна

-

начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації

IV. Робоча група з питань фінансового та матеріального забезпечення
Керівник робочої групи
ДАНИЛЮК
Георгій Семенович

-

перший заступник голови районної
державної адміністрації

Члени робочої групи:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації

ДОВГИЙ
Володимир Євдокимович

-

голова постійної комісії районної ради з
питань бюджету, фінансової діяльності,
власності, ефективного використання
майна, приватизації та соціальноекономічного розвитку (за згодою)
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ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

-

начальник відділу технічної політики,
бухгалтерсько-економічного аналізу,
юридичної роботи, охорони праці
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

ПУСТОВІТ
Наталія Федорівна

-

голова правління РСТ «Надія»
(за згодою)

_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації та
голови Голованівської районної ради
14 січня 2013 № 9-р/4-гр
РАЙОННИЙ ПЛАН
заходів з підготовки та відзначення 75-ї річниці утворення
Кіровоградської області
І. Організаційні заходи
1. Розробити сценарні плани урочистого святкового засідання, святкового
концерту та церемонії нагородження за участю керівництва районної державної
адміністрації та районної ради, присвячених 75-й річниці утворення
Кіровоградської області.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ
кадрової роботи апарату райдержадміністрації
Вересень 2013 року

2. Забезпечити проведення святкових урочистих заходів, концертів,
церемоній вручення державних нагород, відзнак місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування кращим представникам галузей
господарського комплексу району, творчої інтелігенції, органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з нагоди 75-ї річниці
утворення Кіровоградської області за участю:
1) керівництва районної державної адміністрації, районної ради,
депутатів обласної ради, видатних земляків у районному центрі;
Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сектор з
питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та
у справах преси і інформації, відділ організаційної роботи,
відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації,
районна рада
І декада січня 2014 року

2) керівників місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування,
представників громадськості тощо у населених пунктах району.
Виконавчі комітети сільських, селищних рад
І декада січня 2014 року
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3. Забезпечити проведення в населених пунктах району:
місячників з благоустрою та поліпшення санітарного стану населених
пунктів району, упорядкування місць масового відпочинку людей, оновлення
державної символіки, в’їзних знаків в район та населені пункти району,
розбиття паркових ділянок (алей), присвячених ювілею області тощо;
комплексної
реконструкції
головних
площ
адміністративнотериторіальних одиниць, додатково оздобити їх елементами благоустрою та
малими архітектурними формами;
тематичне оформлення населених пунктів району, навчальних закладів,
пам’яток історії та культури; упорядкувати фасади будівель та споруд вздовж
магістральних вулиць населених пунктів.
Відділ регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства, відділ освіти, відділ культури і туризму
райдержадміністрації, державне підприємства
«Голованівське лісове господарство», філія
«Голованівський райавтодор», виконавчі комітети
сільських, селищних рад
Друге півріччя 2013 року

4. Організувати проведення виїзних прийомів громадян керівництвом
районної державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів
районної
державної
адміністрації,
керівниками
органів
місцевого
самоврядування, забезпечити об’єктивний розгляд звернень громадян похилого
віку, інвалідів, ветеранів, інших соціально вразливих верств населення.
Структурні підрозділи районної державної
адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад
Протягом 2013 року

5. Взяти участь в обласному сільськогосподарському ярмарку у
м.Кіровограді за участю сільськогосподарських та переробних підприємств
агропромислового комплексу області.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, РСТ «Надія» (за згодою)
Листопад 2013 року
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6. Взяти участь у виставці-презентації потенціалу підприємств області під
гаслом «Купуй Кіровоградське».
Управління економіки та розвитку інфраструктури,
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Серпень 2013 року

7. Рекомендувати релігійним громадам району провести урочисті молебні
за процвітання Кіровоградської області, підвищення благополуччя та добробуту
українського народу.
Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськістю та у справах преси і інформації апарату
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
До 12 січня 2014 року

8. Організувати медичний супровід та належний санітарноепідеміологічний нагляд у місцях проведення масових святкових заходів з
нагоди відзначення 75-річчя утворення Кіровоградської області.
Голованівська центральна районна лікарня,
Голованівський та Вільшанський міжрайонний відділ
Новоархангельського міжрайонного управління головного
управління Держсанепідемслужби у області, виконавчі
комітети сільських, селищних рад
Протягом 2013 року – січня 2014 року

9. Забезпечити охорону громадського порядку, дотримання вимог безпеки
дорожнього руху та протипожежну охорону під час проведення масових
святкових заходів з нагоди відзначення 75-річчя утворення Кіровоградської
області.
Голованівський РВ УМВС України в області, служба
цивільного захисту в Голованівському районі
Територіального управління МНС України в
Кіровоградській області, сектор взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної
роботи апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети
сільських, селищних рад
Протягом 2013 року – січня 2014 року
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ІІ. Культурно-мистецькі та спортивні заходи
1. Провести серію тематичних концертів у рамках творчого проекту
«Краю наш, тебе ми прославляємо».
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Протягом 2013 року

2. Взяти участь в обласних заходах, а також організувати та провести
ХLIІІ Всеукраїнське свято театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» в
районі.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Вересень 2013 року

3. Взяти участь в XXIІ фестивалі вокально-хорового мистецтва
«Калиновий спів».
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Травень 2013 року

4. Провести вечори духовної музики «Різдвяні передзвони».
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Січень 2013, 2014 років

5. Взяти участь в обласному конкурсі образотворчого та декоративноужиткового мистецтва «Кіровоградщина мій рідний край» серед учнів
загальноосвітніх та художніх шкіл, шкіл естетичного виховання та гуртків
образотворчого мистецтва.
Відділ культури і туризму, відділ освіти
райдержадміністрації
Протягом 2013 року
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6. Провести пленери майстрів образотворчого мистецтва та
фотохудожників, а також експонувати обмінні пересувні виставки робіт
місцевих художників та фотохудожників.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Протягом 2013 року

7. Організувати виставку найкращих робіт майстрів народної творчості та
прикладного мистецтва Голованівщини.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Січень 2014 року

8. Взяти участь у проведенні обласного телерадіофестивалю «Від Дніпра
до Бугу».
Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськістю та у справах преси і інформації апарату
райдержадміністрації, відділ культури і туризму
райдержадміністрації, районне комунальне
підприємство Редакційно-видавниче об’єднання
«Вісник Голованівщини» (за згодою)
IV квартал 2013 року

9. Організувати проведення виставки «Кіровоградщина в художніх
творах».
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Січень 2014 року

10. Взяти участь в роботі постійно-діючої виставки: «Наші земляки –
видатні люди», яка діє в обласній універсальній науковій бібліотеці
ім. Д.І.Чижевського.
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
З січня 2014 року

11. Взяти участь в обласному фотоконкурсі та фотовиставці «Молодь
Кіровоградщини».
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації
Протягом 2013 року
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12. Провести спортивно-масові заходи з нагоди відзначення 75-ї річниці
утворення Кіровоградської області.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації
Лютий 2013 – січень 2014 року

ІІІ. Інформаційно-просвітницькі заходи
1. Започаткувати тематичні рубрики у комунальних друкованих засобах
масової інформації: «До 75-річчя утворення Кіровоградської області», «Від
Дніпра до Бугу» тощо.
Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськістю та у справах преси і інформації
апарату райдержадміністрації, районне комунальне
підприємство Редакційно-видавниче об’єднання
«Вісник Голованівщини»
Протягом 2013 року

2. Забезпечити встановлення інформаційних біг-бордів до 75-річчя
утворення області у районному центрі.
Структурні підрозділи райдержадміністрації
Листопад, грудень 2013 року

3. Провести роботу щодо розміщення логотипів «Кіровоградській
області – 75 років» на продукції місцевих підприємств, маршрутних автобусах
міського та міжміського сполучення, автостанціях, залізничних вокзалах,
відділеннях поштового зв’язку.
Управління економіки та розвитку інфраструктури,
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Вересень-грудень 2013 року
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4. Започаткувати на офіційному веб-сайті райдержадміністрації
тематичну рубрику «Кіровоградщині – 75 років», у якій розміщувати матеріали
з історії та сьогодення області, району, їх економічного та культурного
розвитку, відомості про видатних людей – уродженців Кіровоградщини.
Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськістю та у справах преси і інформації апарату
райдержадміністрації, відділ освіти,
відділ культури і туризму, відділ у справах сім’ї, молоді та
спорту, архівний відділ райдержадміністрації, відділ
організаційної роботи апарату райдержадміністрації
Квітень 2013 – січень 2014 року

5. Запровадити у навчально-виховний процес загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів району програму вивчення курсу
«Кіровоградщина. Історія рідного краю».
Відділ освіти райдержадміністрації, професійно-технічне
училище № 38
Вересень 2013 року

6. Провести у загальноосвітніх закладах району тематичні уроки «Моя
мала батьківщина».
Відділ освіти райдержадміністрації
Вересень 2013 року

7. Взяти участь в обласному зльоті юних туристів-краєзнавців, активістів
руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків».
Відділ освіти райдержадміністрації
Червень 2013 року

8. Долучитися до обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу
туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом
пересування «Мій рідний край».
Відділ освіти райдержадміністрації
Травень-грудень 2013 року
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9. Забезпечити опублікування виступів, інтерв’ю у друкованих засобах
масової інформації відомих громадських діячів, вихідців із Кіровоградщини.
Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськістю та у справах преси і інформації
апарату райдержадміністрації, районне комунальне
підприємство Редакційно-видавниче об’єднання
«Вісник Голованівщини»
Протягом 2013 року – січня 2014 року

_________________________

