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кАм,янкА_БузькА рдйоt+tд lЕржАвнА Ад4IнIстрАlця
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про вidзначення 26-i рiчнащi
н ез а,л еilсн о сmi Укр aiiH а

На виконаннrI Указу Президента УкраiЪи вiд 15 травн я 20t7 рощУ Jф
1З2lZ0|7 <Про вiдзначення26-Трiчницi незалежностi Украiни)), розпорядження
гоJIOви Львiвськоi облдержадмiнiстрацiТ вiд 1б червнrI 20|7 роч J\Ъ530/0/5-17
<Про вiдзначення 26-i рiчницi незаlrежЕостi УкраТни>>, з метою забезпеченнrI *

н€lJIежноi пiдготовки та гiдного вiдзначення у 20t7 роцi 26-Т рiчницi
проголошення незапежностi УкраiЪи, утвердження у громадян патрiотиЗМУ Та

гордостi за свою державу, звитяги УкраiЪського народу в боротьбi за волю i
незалежнiстъ:

1. Затвердити Гfuан заходiв iз пiдготовки та вiдзначення у 20Т7 роцi 26-i

рiчницi нез€tлежностi Украiни, що додаеться.
2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, iншим

вiдповiдалъним виконавцям забезпечити виконання запланованих заходiв Та

надати iнформацiю про рцFонаЕЕя завдань до 20 Bepecнrl 20|7 року.
3. Контроль за орядження покласти на заступника голови

райдержадмiнi

Голова В.I.Кирилич _
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
райдержадмiнiстрацiТ
вiд 0| лuruф laly LOlщ
Nэзýtfоа-оJf.lY / tr

План заходiв
з пiдготовки та вiдзначення

2б-i рiчницi незалежностiУкраiни

1. Забезпечити органiзацiю та проведення у населених пунктах району
церемонiТ урочистого пiдняття .Щержавного Прапора Украiни 23 серпня 20|7

року - у,Щень Щержавного Прапора.

Вiддiл комунiкацiй з l

|ромадськiстю, органiзацiйноi та
iнформацiйноi дiялъностi
райдержадмiнiстрацiТ; 't

сектор кульryри
райдержадм iнiстрацiТ;
вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii;
мiсцевi ради
TepMiH: 23 серпня 201'1року

2. Органiзувати та здiйснити урочисте покJIаданн;I KBiTiB до пам'ятникiв,
пам'ятних знакiв та мiсцъ похованъ видатних дiячiв украiЪського
державотвореннrI, борцiв за незалежнiсть УкраiЪи, в тому числi до мiсць
поховань громадян, що загиЕули, виборюючи демократичний вибiр та
вiдстоюючи конституцiйнi засади демократii, права i свободи людини пiд час
РеволюцiТ Гiдностi (листопад 201З року лютий 2014 року); ученикiв
антитерористичноi операцiТ в ,Щонецькiй i Луганськiй областях, що полягЛи,
захищаючи нез€шежнiсть, cyBepeHiTeT та територiаrrьну цiлiснiсть УкраТни. '

Вiмiл комунiкацiй з
громадськiстю, органiзацiйноТ та
iнформацiйноi дiяльностi
райдержадмiнiстрацii;
сектор кульryри
райдержадмiнiстрацiТ;
мiсцевi ради
TepMiH; 2З - 24серпня2017 року



З. Забезпечити вивiшення {ержавного Прапора УкраiЪи на будiвлях
ОРганiв державноТ влади, спорудах i установах, а також будинках громадян у
населених гIунктах району.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноi
дiяльностi апараry
р айдержадмiнiстрацiТ;

голови мiсцевих рад.
TepMiH: 2З -24 серпнrI 2017 року

4. Звернутися до епархiв христиrIнських церков Кам'янеччини з
ПроханнrIм благословити проведення 24 серпнlI 2017 року богос_гц.жiньt,.за
Украl'ну та УкраiЪський народ.

"'ry

Сектор кульryри
райдержадмiнiстр ацii;

TepMiH: 22 серлня2017 року

5. Вжити додаткових заходiв iз забезпечення благоустрою нdселених
ГЦrНКТiв, УпорядкуваннrI об'ектiв культурноТ спадщини, пам'ятникiв. пам'ятних
ЗНаКiв та мiсць поховань видатних дiячiв украiЪського державотворення, борцiв
за нез€tлежнiсть Укратни у Хх столiттi, загиблих у,rасникiв Революцii Гiдностi,
)"rаСНИКiв антитерористичноТ операцiТ в Щонецькiй та Луганськiй областях.

Вiддiл мiстобудуваннrl,архiтекryри
та 0удtвництва
райдержадмiнiстр ацii;
мiсцевi ради
TepMiH: серпень-вересень 2017 року

6. ОРганiзувати та провести у з€lкJIадах культури, закJIадах для дiтей та
МОЛОДi ЛеКцii, ккруглi столи>, виставки фото та архiвних матерiа_гtiв, книжково-
ЖУРН€tЛЪНi Виставки, iншi iнформацiйно-просвiтницъкi заходи, присвяченi
icTopiT здобуття Украiною незалежностi та 26-iй рiчницi незалежностi,
ВИДаТНИМ iсторичним особистостям та су{асним дiячам украiнського
ДеРЖаВотворення, якi сприяють реulпiзацiТ европейського вибору Украiни.

Вiддiл освiти
райдержадмiнiстрацiТ;
сектор кульryри
р айдерЖадмiнiстрацiТ;



мiсцевi ради
TepMiH: 20|7l ермlн: вересень 'zU | / року

7. Органiзувати та провести фiзкулътурно-оздоровчi i спортивнi змагання
та заходи у м. Кам'янка-Бузька та населених шунктах району.

Сектор молодi та спорту
райдержадмiнiстрацii;
мiсцевi ради
TepMiH: серпень 2017 року

8. Забезпечити широке висвiтлення в засобах масовоТ iнформацii заходiв iз
вiдзначен ня 26 -Т рiчницi нез€lлежностi Украiни.

Вцдiл комунiкацiй з
громадськiстю, органiзацiйноi та,
iнформацiйноi дiяльностi
р айдержадмiнiстр ацiТ;

Редакцiя районноТ.*.ri{ <Життя i
слово>

TepMiH: серпенъ 2017 року

9. Iнформацiю lrро проведеIry
громадськiстю,
р айдержадмiнiстрацiТ.

роботу надати до вiддi-lгу комунiкацiй з
та iнформацiйноi дiяльностi

TepMiH: до 20 вересня 201'7 року


