від 22 вересня 2015 року

№ 263-р

Про відзначення у 2015 році в районі
Дня захисника України
На виконання Указу Президента України від 23 серпня 2015 року № 497
«Про відзначення у 2015 році Дня захисника України» та відповідного
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 вересня
2015 року № 358-р:
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення у
2015 році в районі Дня захисника України.
2. Затвердити:
склад організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2015 році в
районі Дня захисника України згідно з додатком;
районні заходи з відзначення у 2015 році в районі Дня захисника України
(додаються).
3. Структурним підрозділам районної державної адміністрації
забезпечити проведення заходів на належному рівні та інформувати відділ
організаційної
роботи
та
комунікацій
з
громадськістю
апарату
райдержадміністрації до 10 та 22 жовтня 2015 року.
4. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації надати узагальнену інформацію управлінню комунікацій
з громадськістю облдержадміністрації до 15 жовтня та 02 листопада 2015 року.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
22 вересня 2015 № 263-р

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2015 році
в районі Дня захисника України
Голова організаційного комітету
БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

Члени організаційного комітету:
ГОНТЮК
Наталія Борисівна

-

головний спеціаліст відділу освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації

ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації

КУЧМІЙ
Тетяна Дмитрівна

-

головний спеціаліст відділу
організаційної роботи та комунікацій
з громадськістю апарату
райдержадміністрації

ЛЕОНОВ
Іван Олександрович

-

голова ради районної організації
ветеранів України (за згодою)

МОРОЧЕНЕЦЬ
Ольга Всеволодівна

-

начальник архівного відділу
райдержадміністрації

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації

СЕРГЄЄВ
Олег Станіславович

-

військовий комісар Голованівського
районного військового комісаріату
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Продовження додатка
ТУЗ
Сергій Віталійович

-

начальник відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації

ФОМЕНКО
Марина Петрівна

-

головний лікар комунального закладу
«Голованівський центр первинної
медико-санітарної допомоги»

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
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ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та відзначення у 2015 році в районі
Дня захисника України
1. Організувати
до Дня захисника України проведення в районі
урочистих заходів та покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та
місць поховань загиблих за участю представників громадськості, місцевих
осередків
політичних
партій,
військовослужбовців,
учасників
антитерористичної операції, ветеранів війни та військової служби, членів сімей
загиблих (померлих) воїнів, представників духовенства.
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ
культури, туризму та культурної спадщини, відділ освіти,
молоді та спорту, управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, сільські та селищні ради
13-14 жовтня 2015 року

2. Організувати відвідування ветеранів війни та військової служби,
військовослужбовців, інвалідів війни, учасників антитерористичної операції,
сімей загиблих учасників АТО, а також вшанування солдатських матерів і
дружин.
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, управління
соціального захисту населення райдержадміністрації,
центральна районна лікарня, центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
До 14 жовтня 2015року

3. Забезпечити проведення комплексу просвітницьких заходів у
навчальних і позашкільних закладах району, закладах культури, архівних
закладах для дітей та молоді за участі ветеранів війни, учасників бойових дій
та учасників антитерористичної операції, присвячених Дню захисника України.
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму
та культурної спадщини, архівний відділ
райдержадміністрації
Вересень-жовтень 2015 року
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4. Провести на базі навчальних закладів району урочистості та
військово-патріотичні змагання за участі представників Голованівського
районного військового комісаріату, присвячені Дню захисника України.
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму
та культурної спадщини райдержадміністрації, районний
військовий комісаріат
13-14 жовтня 2015 року

5. Організувати проведення в районі молодіжної та дитячої акції
«Напиши листа захиснику України».
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Вересень-жовтень 2015року

6. Вирішити в установленому порядку питання про фінансування заходів
із відзначення у 2015 році в районі Дня захисника України.
Фінансове управління райдержадміністрації
До 14 жовтня 2015 року

7. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації району
заходів з підготовки та відзначення Дня захисника України та висвітлення
актуальних питань життя захисників України, привернення уваги громадськості
до їхніх проблем.
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації
До 14 жовтня 2015 року

8. Звернутись до релігійних організацій із пропозицією провести
13-14 жовтня 2015 року панахиди за загиблими та молебні за захисників
України.
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації
До 14 жовтня 2015 року
_________________________

