від 18 травня 2013 року

№ 134-р/30-гр

Про організацію відзначення в районі
22-ї річниці незалежності України
На виконання Указу Президента України від 08 квітня 2013 року № 198
«Про відзначення 22-річниці незалежності України», розпорядження голови
обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 08 травня
2013 року № 233-р/162-гр «Про організацію відзначення в області 22-ї річниці
незалежності України» та з метою утвердження в суспільстві традицій
державотворення, підвищення авторитету Української держави, забезпечення
гідного відзначення в районі 22-ї річниці незалежності України:
1. Утворити районний організаційний
відзначення 22-ї річниці незалежності України.

комітет

з

підготовки

та

2. Затвердити:
склад районного організаційного комітету з підготовки та відзначення
22-ї річниці незалежності України згідно з додатком;
план районних заходів з підготовки та відзначення 22-ї річниці
незалежності України (додається).
3. Рекомендувати сільським, селищним головам розробити та затвердити
плани заходів з підготовки та відзначення 22-ї річниці незалежності України в
населених пунктах району.
4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств та відомств України, виконкомам сільських, селищних рад
до 26 серпня 2013 року надати до відділу організаційної роботи апарату
райдержадміністрації інформації про виконання плану районних заходів з
підготовки та відзначення 22-ї річниці незалежності України для узагальнення.
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5. Відділу організаційної роботи апарату районної державної
адміністрації забезпечити узагальнення наданої інформації та до 26 серпня
2013 року проінформувати організаційний відділ апарату облдержадміністрації
про результати проведеної роботи щодо відзначення в районі 22-ї річниці
незалежності України.
6. Встановити, що фінансування видатків на організацію та проведення
заходів здійснюється в межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах
району на 2013 рік по головних розпорядниках коштів місцевих бюджетів –
виконавцях заходів, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
7. Районній газеті «Вісник Голованівщини» забезпечити широке
висвітлення проведення в районі заходів з відзначення 22-ї річниці
незалежності України.
8. Координацію роботи щодо виконання заходів, затверджених даним
розпорядженням, покласти на заступника голови районної державної
адміністрації та заступника голови районної ради відповідно до розподілу
функціональних повноважень.
9. Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють голова
районної державної адміністрації та голова районної ради.

Голова районної
державної адміністрації
О.ЯРОВИЙ

Голова
районної ради
О.ЧУШКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації та
голови Голованівської районної ради
18 травня 2013 № 134-р/30-гр

СКЛАД
районного організаційного комітету з підготовки та відзначення
22-ї річниці незалежності України
Співголови районного оргкомітету:
ЯРОВИЙ
Олександр Володимирович

-

голова районної державної адміністрації

ЧУШКІН
Олексій Іванович

-

голова районної ради

Заступники співголів оргкомітету:
КИРИЛЮК
Наталія Костянтинівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

РИБАК
Ольга Василівна

-

керівник апарату районної державної
адміністрації

Члени оргкомітету:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

ГОЛОВАНЬ
Олександр Павлович

-

в.о. начальника Голованівського РВ УМВС
України в Кіровоградській області

ДЕМІДЕНКО
Олександр Анатолійович

-

військовий комісар Голованівського
районного військового комісаріату

ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
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КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

-

в.о. начальника управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

КОБЗАР
Олег Васильович

-

начальник Голованівського районного
управління юстиції

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

МОРОЧЕНЕЦЬ
Ольга Всеволодівна

-

начальник архівного відділу районної
державної адміністрації

НАСАЛЬСЬКИЙ
Олександр Павлович

-

начальник служби цивільного захисту в
Голованівському районі Територіального
управління МНС України у Кіровоградській
області

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації

САЧУК
Валентина Михайлівна

-

головний лікар Голованівської центральної
районної лікарні

ЧЕРНИШЕНКО
Олександр Юрійович

-

заступник Голованівського селищного
голови (за згодою)

ЧУШКІНА
Надія Василівна

-

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

ШАПОВАЛ
Інна Григорівна

-

завідувач сектору регіонального розвитку,
містобудування та архітектури
райдержадміністрації

_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації та
голови Голованівської районної ради
18 травня 2013 № 134-р/30-гр
ЗАХОДИ
щодо відзначення в районі 22-ї річниці незалежності України
1. Організувати проведення урочистих заходів, присвячених 22-й річниці
незалежності України, за участю керівництва райдержадміністрації, районної
ради, делегацій з населених пунктів району, представників трудових
колективів, політичних партій, профспілкових, громадських та релігійних
організацій.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи апарату
райдержадміністрації, сектор з питань інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, виконавчий апарат районної ради,
виконкоми сільських, селищних рад
До 24 серпня 2013 року

2. Провести в населених пунктах району урочисті засідання та святкові
концерти з нагоди 22-ї річниці незалежності України за участю керівників
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників
трудових колективів, політичних партій, профспілкових, громадських та
релігійних організацій.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських, селищних рад
До 24 серпня 2013 року

3. Забезпечити участь делегації району у проведенні у м.Кіровограді
урочистих заходів, присвячених 22-й річниці незалежності України, за участю
представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
громадських і релігійних організацій, політичних партій.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи апарату
райдержадміністрації, сектор з питань інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації
До 24 серпня 2013 року
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4. Організувати відзначення кращих виробничників, представників
інтелігенції, ветеранів праці, працівників галузей освіти, охорони здоров’я,
культури, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, громадських та релігійних діячів відомчими та державними
нагородами.
Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації,
виконавчий апарат районної ради, виконкоми сільських,
селищних рад
Серпень 2013 року

5. Забезпечити подання у визначені терміни до відділу кадрової роботи
апарату облдержадміністрації та виконавчого апарату обласної ради матеріалів
щодо нагородження державними нагородами, відзнаками обласної державної
адміністрації і обласної ради представників різних галузей господарства,
культури, освіти, охорони здоров'я, трудових колективів тощо за внесок у
розвиток Української держави.
Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації,
виконавчий апарат районної ради
До 22 липня 2013 року

6. Провести в
районному центрі
офіційну церемонію підняття
Державного Прапора України за участю керівників органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування району, представників трудових колективів,
політичних партій, профспілкових, громадських та релігійних організацій.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини,
відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
відділ організаційної роботи, сектор з питань
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації,
виконавчий апарат районної ради
23 серпня 2013 року

7. Забезпечити у рамках святкування Дня Державного Прапора України:
проведення інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених історії
Державного Прапора України та інших державних символів України, а також
заходів, спрямованих на формування правової культури громадян (тематичних
конференцій, засідань за круглим столом тощо);
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покладання квітів до пам’ятників видатним державним діячам
українського державотворення, воїнам, полеглим за свободу України,
представникам української культури та мистецтв;
святкове тематичне
оформлення
населених пунктів
району,
передбачивши встановлення державних прапорів України на адміністративних
будівлях підприємств, установ та організацій.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,
виконавчі комітети сільських, селищних рад, сектор з
питань інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ
культури, туризму та культурної спадщини, відділ освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації
Липень-серпень 2013 року

8. Взяти участь в ярмарку-продажу сільськогосподарської продукції із
залученням аграрних формувань та підприємств переробної промисловості
району, який відбудеться в обласному центрі.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Серпень 2013 року

9. Провести засідання за круглим столом на тему: «22-а річниця
незалежності України: здобутки, проблеми, перспективи» за участю депутатів
місцевих рад, керівників місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, лідерів районних організацій політичних партій та
громадських організацій, представників творчої інтелігенції.
Сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ
культури, туризму та культурної спадщини, відділ освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації, районне управління
юстиції, виконавчий апарат районної ради
Серпень 2013 року

10. Організувати проведення у навчальних закладах району у рамках
навчального процесу і позаурочної виховної роботи тематичних заходів
інформаційного, освітнього та виховного характеру, спрямованих на
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розширення знань учнівської молоді з історії українського державотворення.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Протягом 2013 року

11. Організувати проведення у шкільних бібліотеках та музеях при
закладах освіти району виставок дитячих робіт «Люблю тебе, мій рідний
краю!», книжкових виставок, презентацій видань та іншої літератури
відповідної тематик, оформлення тематичних стендів до Дня незалежності
України.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських, селищних рад
Протягом 2013 року

12. Організувати проведення в музеї історії Голованівського району
виставки державної символіки, присвяченої 22-й річниці незалежності України.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
Серпень 2013 року

13. Організувати проведення тематичних книжкових виставок, екскурсій,
бесід, присвячених історії українського державотворення, на базі музейних та
бібліотечних закладів району.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад
Серпень 2013 року

14. Забезпечити проведення в територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) та інтернатних закладах системи
соціального захисту населення району днів відкритих дверей, святкових обідів,
концертів із залученням професійних та аматорських творчих колективів.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Голованівського району
Серпень 2013 року

5
15. Організувати роботу щодо забезпечення благоустрою населених
пунктів району, приведення в належний стан об’єктів інфраструктури.
Сектор житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, Державне підприємство
«Голованівське лісове господарство», філія
«Голованівський райавтодор, головний спеціаліст
державної екологічної інспекції в області, виконкоми
сільських, селищних рад
Липень-серпень 2013 року

16. Забезпечити упорядкування об’єктів культурної спадщини,
пам'ятників та місць поховання осіб, які загинули у боротьбі за незалежність
України, воїнів, полеглих у боях за її свободу.
Сектор житлово-комунального господарства, відділ
культури, туризму і культурної спадщини
райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад
До 20 серпня 2013 року

17. Забезпечити показ документальних та художніх фільмів вітчизняного
кінематографа, опублікування у друкованих засобах масової інформації статей
та матеріалів, присвячених 22-й річниці проголошення незалежності України.
Сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ
культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
Липень-серпень 2013 року

18. Забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення
в районі 22-ї річниці незалежності України, започаткувати тематичні рубрики у
друкованих та електронних засобах масової інформації, організувати виступи в
них відомих політичних та громадських діячів, науковців
Сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад
Липень-серпень 2013 року
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19. Підготувати та провести в архівному відділі райдержадміністрації
виставку архівних документів та матеріалів, присвячених 22-й річниці
незалежності України.
Архівний відділ райдержадміністрації
До 20 серпня 2013 року

20. Організувати проведення культурно-мистецьких заходів та акцій,
присвячених 22-й річниці незалежності України.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад
До 24 серпня 2013 року

21. Організувати проведення в районі спортивних змагань, присвячених
22-й річниці незалежності України.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для
всіх»
До 24 серпня 2013 року

22. Організувати проведення 24 серпня 2013 року молебнів «В ім’я
процвітання України».
Сектор з питань інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад
24 серпня 2013 року

23. Забезпечити медичний супровід масових заходів під час відзначення в
районі 22-ї річниці незалежності України.
Голованівська центральна районна лікарня
Серпень 2013 року

24. Забезпечити громадський порядок, особисту та майнову безпеку
громадян, дотримання правил дорожнього руху, попередження надзвичайних
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ситуацій у місцях проведення масових заходів, пов'язаних з підготовкою та
святкуванням 22-ї річниці незалежності України.
Голованівський РВ УМВС України в області, служба
цивільного захисту в Голованівському районі
Територіального управління МНС України в
Кіровоградській області, управління економічного
розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
Серпень 2013 року

_________________________

