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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про вidзначення у 2017 роцi
70-uх рокован провеdення
операщit <Вiсла>

ВраховУючи ПостановУ Верховноi Ради УкраIни вtд 22 ЩУлня 
20116 року

j\b 1807-VIII <ПрО вiдзначеНня пам'ЯтниХ дат i ювiлеiв у 20117 роцi), рiшёння
ЛьвiвсьКоi обласНоТ радИ вiд 7 березнЯ 20117 рокУ J\9 384 uПрО вшанування у
20117 роцi 70_их роковин трагiчних подiй початку примусовоIр виселення

укра'iнцiв з етнiчних земель Лемкiвщини, Надсяння, ПiдЛЯШШЯ Та ХОЛМЩИНИ, а

,u*o* пiд час так званоТ <<операцii <<Вiслn11 та з метою вшанування пам'ятi*жертв

.rр"rу.о"ого шереСеленнrI .r"i,r""* украiнцiв у |947 роцi на територiТ Польщi:
^ 

1. Затвердиiи lтлан заходiв iз вiдзначення у 2017 Роцi 70-их.роковин

проведення операцii <Вiслu, що додаетъся.
2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiT, iншим

вiдповiдальним виконавцям забезпечити виконання запланованих заходlв та

надати iнформацiю про виконання завдань до 24 листопада2017 року,
3. Контроль ням розпорядження покласти на заступника голови

райдержадмiнj

Голо В.I.Кирилич

fu,ж*,-#



ЗАТВЕРДДЕНО
Розпорядженням голови

райдержадмiнiстрацii
вiд 2ГР/ Fа/?*
J\b *2"/,/0/ - аf//7

План заходiв
iз вiдзначення у 20tl роцi "

70-х роковин проведення операцii <<Вiсло>

1. Забезпечити проведення у населених пунктах району вiдповiдних
заходiв iз вiдзначення 70-х роковин проведеннrI операцiТ <Вiсла)>, зокрема
покJIадання KBiTiB до пам'ятних знакiв жертвам депортацiй украiнцiв у ХХ
столiттi, запаленнrI свiчок, акцii <<Свiча пам'ятi>> та iнших скорботних
заходiв.

Вiддiл комунiкацiй g

громадськiстю, органiзацiйноТ та

4iяльностi

кулътури

раидержадмlн1 страц1 1 ;

мiсцевi ради

Термiни: 28 квiтня 20t7poкy

2. Оголосити у Кам'янка-Бузькому районi 28 квiтня 201^7 року ,Щнем
жалоби за жертвами операцiI <Вiсла>. Забезпечити присггущення ,Щержавного
Прапора УкраiЪи iз чорними стрiчкulп{и на будинках та спорудах органiв
державноi влаци, державних пiдприемств, установ та органiзацiй на територiТ

району.

Вiддiл комунiкацiй з

|ромадсъкiстю, органiзацiйноi та }

iнформацiйноi дiяльностi
раидержадмlнlстрац1 1 ;

Термiни: 28 квiтня 201-7 року

3. Рекомендувати територiальним органам виконавчоi влади та органам
мiсцевого самоврядування, пiдприемствам, установам та органiзацiям,

iнформацiйноi
раидержадмlнlстрац11 ;

сектор

незапежно вiд фор, власностi, обмежити проведення розваж€шьних заходiв.

Вiддiл комунiкацiй з

|ромадсъкiстю, органiзацiйноI



та iнформацiйноТ
дiялъностi райдержадмiнiстрацii;
мiсцевi ради

Термiни: 28 квiтня 20I'7 року

4. Забезпечити проведення у Bcix населених пунктах району о 21:00 год.

хвилини мовчання та церковного передзвону. F

Сектор кулътури

райдержадмiнiстрацii;
вiддiл комунiкацiй з

громадсъкiстю, органiзацiйноi та
1нформацlино1 дlяльност1

райдержадмiнiстрацii;
мiсцевi ради

t,

TepMiH: 28 квiтня 201-7 року

4. Запропонувати релiгiйним органiзацiям провести ,J*""*""i t
богослужiння за жертвами операцii <<Вiсла>>. r

Сектор культури

райдержадмiнiстрацii;
мiсцевi ради

Термiни: 30 квiтня 20|7 року

5. Органiзувати i провести тематичнi мистецъкi заходи, вистаВки Та

години пам'ятi у закJIадах культури району.

Сектор купьтури

райдержадмiнi страцiТ;
мiсцевi ради

Термiни: протягом 201'7 року

б. Сприяти висвiтленню в засобах MacoBoi iнформацii заходiв у зв'язку з
70-ми роковинами проведення операцii <<Вiсла>>.

Вiддiл комунiкацiй з

громадськiстю, органiзацiйноi та
iнформацiйноТ дiяльностi
райдержадмiнiстрацiТ;



Редакцiя районноi газети <Життя i
слово)>

Термiни: протягом 201_7 року

8. Iнформацiю про проведену роботу надати до вiддiлу комунiкацiй з

громадськiстю, органiзацiйноi та iнформацйноТ дiяльностi
райдержадмiнiстрацiТ.

Термiни: до
24 листопада 20|7 року,

ý


