від 22 липня 2015 року

№ 183-р/30-гр

Про організацію відзначення
в районі 24-ї річниці
незалежності України
На виконання Указу Президента України від 24 червня 2015 року № 360
«Про відзначення 24-ї річниці незалежності України», доручення Прем’єрміністра України від 30 червня 2015 року № 26591/1/1-15 щодо організації
виконання Указу Президента України від 24 червня 2015 року № 360 «Про
відзначення 24-ї річниці незалежності України», розпорядження голови
обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 16 липня
2015 року № 282-р/212-гр «Про організацію відзначення в області 24-ї річниці
незалежності України» та з метою консолідації українського суспільства
навколо ідеї захисту та зміцнення державності, забезпечення гідного
відзначення в районі 24-ї річниці незалежності України:
1. Утворити районний організаційний комітет з підготовки та відзначення
24-ї річниці незалежності України.
2. Затвердити:
склад районного організаційного комітету з підготовки та відзначення
24-ї річниці незалежності України згідно з додатком;
план районних заходів з підготовки та відзначення 24-ї річниці
незалежності України (додаються).
3. Рекомендувати сільським, селищним головам розробити та затвердити
плани заходів з підготовки та відзначення 24-ї річниці незалежності України в
населених пунктах району.
4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств та відомств України, виконкомам сільських, селищних рад
до 25 серпня 2015 року надати до відділу організаційної роботи та комунікацій
з громадськістю апарату райдержадміністрації інформації про виконання плану
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районних заходів з підготовки та відзначення 24-ї річниці незалежності України
для узагальнення.
5. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
районної державної адміністрації забезпечити узагальнення наданої інформації
та до 25 серпня 2015 року проінформувати організаційний відділ апарату
облдержадміністрації про результати проведеної роботи щодо відзначення в
районі 24-ї річниці незалежності України.
6. Встановити, що фінансування видатків на організацію та проведення
заходів здійснюється в межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах
району на 2015 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 24-ї річниці
незалежності України.
8. Координацію роботи щодо виконання заходів покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П. та заступника голови
районної ради Козака В.В.
9. Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють голова
районної державної адміністрації та голова районної ради.

Голова районної
державної адміністрації
О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Заступник голови
районної ради
В.КОЗАК

Додаток
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації та
голови Голованівської районної ради
22 липня 2015 № 183-р/30-гр
СКЛАД
районного організаційного комітету з підготовки та відзначення
24-ї річниці незалежності України
Співголови районного оргкомітету :
ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
Олег Дмитрович

-

голова районної державної адміністрації

ЧУШКІН
Олексій Іванович

-

голова районної ради

Заступники співголів оргкомітету:
БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

КОЗАК
Володимир Володимирович

-

заступник голови районної ради

Члени оргкомітету:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник управління економічного
розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації

ГОЛОВАНЬ
Олександр Павлович

-

начальник Голованівського РВ УМВС
України в Кіровоградській області

ГОНТЮК
Наталія Борисівна

-

завідувач сектору молоді та спорту
райдержадміністрації

ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

КАДІЄВСЬКИЙ
Юрій Миколайович

-

керуючий справами виконавчого апарату
районної ради (за згодою)
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КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

-

начальник відділу агропромислового
розвитку райдержадміністрації

КОБЗАР
Олег Васильович

-

начальник Голованівського районного
управління юстиції

КОЛЕСНИК
Ольга Миколаївна

-

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

КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник відділу освіти районної
державної адміністрації

КУЧМІЙ
Тетяна Дмитрівна

-

головний спеціаліст відділу організаційної
роботи та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації

ЛУЖАНСЬКА
Лариса Володимирівна

-

керівник апарату районної державної
адміністрації

МОРОЧЕНЕЦЬ
Ольга Всеволодівна

-

начальник архівного відділу районної
державної адміністрації

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації
начальник районного відділу управління
ДСНС України у Кіровоградській області

ПРУДКИЙ
Василь Васильович
САЧУК
Валентина Михайлівна

-

головний лікар Голованівської центральної
районної лікарні

САПОЖКОВА
Ірина Василівна

-

начальник відділу кадрової роботи апарату
райдержадміністрації

СЕРГЄЄВ
Олег Станіславович

-

військовий комісар Голованівського
районного військового комісаріату

ЧЕРНИШЕНКО
Олександр Юрійович

-

Голованівський селищний голова
(за згодою)

ЧУШКІНА
Надія Василівна

-

редактор районної газети «Вісник
Голованівщини»

ШАПОВАЛ
Інна Григорівна

-

завідувач сектору регіонального розвитку,
містобудування та архітектури
райдержадміністрації

_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації та
голови Голованівської районної ради
22 липня 2015 № 183-р/30-гр
ПЛАН РАЙОННИХ ЗАХОДІВ
з підготовки та відзначення в районі 24-ї річниці незалежності України
1. Організувати проведення урочистих заходів, присвячених 24-й річниці
незалежності України за участю керівництва райдержадміністрації, районної
ради, учасників Революції Гідності, представників антитерористичної операції
в Донецькій і Луганській областях та членів їх сімей, представників трудових
колективів, політичних партій, профспілкових, громадських та релігійних
організацій.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, виконавчий апарат районної ради
До 24 серпня 2015 року

2. Провести в населених пунктах району урочисті засідання та святкові
концерти з нагоди 24-ї річниці незалежності України за участю керівників
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, учасників Революції
Гідності, представників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській
областях та членів їх сімей, представників трудових колективів, політичних
партій, профспілкових, громадських та релігійних організацій.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських, селищних рад
До 24 серпня 2015 року

3. 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 2015 року
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4. Забезпечити подання у визначені терміни до відділу кадрової роботи
апарату облдержадміністрації, відділу кадрового забезпечення 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 10 серпня 2015 року

4. Провести в районному центрі офіційну церемонію підняття
Державного Прапора України за участю керівників органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування району, учасників Революції Гідності, представників
антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та членів їх
сімей, представників трудових колективів, політичних партій, профспілкових,
громадських та релігійних організацій.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини,
відділ освіти райдержадміністрації, відділ організаційної
роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, виконавчий апарат районної ради
23 серпня 2015 року

5. Забезпечити у рамках святкування Дня Державного Прапора України:
покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань
видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України
у ХХ столітті, загиблих учасників
Революції Гідності, представників
антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;
святкове
тематичне
оформлення
населених пунктів
району,
передбачивши встановлення державних прапорів України на адміністративних
будівлях підприємств, установ та організацій;
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);
Структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ
організаційної роботи та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації, відділ культури, туризму та
культурної спадщини, відділ освіти райдержадміністрації,
районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад
Липень-серпень 2015 року
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6. Здійснити додаткові заходи щодо надання допомоги сім’ям загиблих
учасників антитерористичної операції, демобілізованим військовослужбовцям,
а також особам, які стали інвалідами внаслідок участі в антитерористичній
операції в Донецькій і Луганській областях.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Липень-серпень 2015 року

7. Охопити безкоштовним оздоровленням і відпочинком дітей, батьки
яких загинули під час виконання службових обов’язків в зоні проведення
антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Липень-серпень 2015 року

8. Взяти участь в ярмарку-продажу сільськогосподарської продукції із
залученням аграрних формувань та підприємств переробної промисловості
району, який відбудеться в обласному центрі.
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації
До 23 серпня 2015 року

9. Організувати проведення у навчальних закладах району у рамках
навчального процесу і позаурочної виховної роботи тематичних заходів
інформаційного, освітнього та виховного характеру, спрямованих на
розширення знань учнівської молоді з історії українського державотворення.
Відділ освіти райдержадміністрації
Протягом 2015 року

10. 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, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Протягом 2015 року
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11. Організувати роботу щодо забезпечення благоустрою населених
пунктів району.
Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, державне підприємство
«Голованівське лісове господарство», філія
«Голованівський райавтодор, виконкоми сільських,
селищних рад
Липень-серпень 2015 року

12. 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.
Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, відділ культури,
туризму та культурної спадщини райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних рад
До 20 серпня 2015 року

13. Забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення
в районі 24-ї річниці незалежності України у друкованих та електронних
засобах масової інформації.
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, виконавчий
апарат районної ради, виконкоми сільських, селищних рад
Липень-серпень 2015 року

14. Сприяти залученню учнівської молоді до участі у конкурсі «Як
зробити історію України цікавою для молоді».
Відділ освіти райдержадміністрації
У терміни, визначені Міністерством освіти і науки України

15. Організувати проведення 24 серпня 2015 року молебнів «В ім’я
процвітання України».
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад
24 серпня 2015 року

5
16. Забезпечити медичний супровід масових заходів під час відзначення в
районі 24-ї річниці незалежності України.
Голованівська центральна районна лікарня
Серпень 2015 року

17. Забезпечити громадський порядок, особисту та майнову безпеку
громадян, дотримання правил дорожнього руху, попередження надзвичайних
ситуацій у місцях проведення масових заходів, пов’язаних з підготовкою та
святкуванням 24-ї річниці незалежності України.
Голованівський РВ УМВС України в Кіровоградській
області, районний відділ управління ДСНС України у
Кіровоградській області
Серпень 2015 року
_________________________

