
КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РАИОНFIА ДЕР ХtАВ НА АДМIНI С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про вiдзначен,ня 75-рiччя створення
Украiнськоi повстанськоi армii
та Щня захисника Украiни

Враховуючи Постанову ВерховноТ Ради Украiни вiд 22 грудня 20Iб року
Jф 1807-VIII <Про вiдзначення пам'ятних дат i ювiлеiЪ у 20|7 роцi>>, рiшення
ЛъвiвськоТ обласноi ради вiд 11 травня 2017 року J\Ъ 452 <Про..,ппроголошення

20|7 року на Львiвщинi Роком УкраТнськоi Повстанськоi АрмiТ>ц

розпорядження голови облдержадмiнiстрацii вiд 25 вересня 2017 року
jЮ9O1i0/5-I7, з метою забезпечення наJIежноi органiзацii та проведення у 20t7

роцi заходiв з вiдзначення Року УПА, вшанування бойового подвиry,
самовiдданостi громадян, якi присвятили сво€ життя слryжiнню украТнському
наРодовi, т? зважаючи на iсторичне значення дiяльностi УкраiЪськоi
повстанськоТ армii у боротьбi за нез€tпежнiсть УкраТни:

1. Створити органiзацiйний KoMiTeT з пiдготовки та вiдзначення 75-рiччя
СТВорення Украiнсъкоi повстанськоТ apMii та ,Щня захисника УкраТни (надалi -
Оргкомiтет) та затвердити його склад згiдно з додатком.

2. Затвердити ГIлан заходiв з пiдготовки та вiдзначення 75-рiччя
СТВОРення УкраiЪсъкоi повстансъкоI армii та Щня захисника УкраiЪи, що
ДОДаСТЪСЯ. ?

З. Керiвникам структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii, iншим
ВiДПОвiДальним виконавцям забезпечити виконання запланованих заходiв та
надати iнформацiю про виконання завдань до 20.10.2017 року.

4. КОнтроль за виконанням розпорядженнlI покласти на заступника
голови ра

yKPAiHA

J\ъ

Мазяра.

Голова В.I.Кирилич



.Щодаток

до розпорядження голови

Кам' янка-Бузькоi районноТ

державноТ адмiнiстрацii

|Cj{/ 2017 року

СКЛАД ОРГАНIЗАЦIЙНОГО KOMITETY

з пiдготовки та вiдзначення 75-рiччя створення Украiъськоi повстанськоi

apMii та Щня захисника УкраiЪи

голова районноi державноТ адмiнiстрацiТ,

спiвголова оргкомiтету

вiд
J\b

Кирилич
Володимир
Iгорович
Келеберда
Тарас
Володимирович
VIазяр

Михайло Тарасович

VIороз
любов Василiвна

Барила
Людмила AHToHiBHa

височанська
Любов Петрiвна
Водонiс
любов Василiвна

.Щякiвнич
IBaHHa Михайлiвна
Загайко
Андрiй Михайлович
Кучерепа

голова районноТ ради, спiвголова оргкомiтету (за

згодою)

ф

заступник голови райдержадмiнiстрацiТ,
заступник голови оргкомiтеry
Начальник вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю,

органiзацiйноi та iнформацiйноi дiяльностi
апарату райдержадмiнiстрацiТ, секретар

оргкомiтету

Члени оргкомiтеry:

начальник управлiння фiнансiв

райдержадмiнiстрацii
керiвник апарату райдержадмiнiстрацii 6

з авiдувач сектору культури р айдержадмiнi стр ацiТ

начаJIьник служби у справах дiтей

райдержадмiнiстрацii
начаJIьник управлiння соцiапьного захисту

населення райдержадмiнiстрацiТ
в. о. головного лiкаря Кам'янка-БузькоI I_РЛ (за

згодою)
начаJIьник вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацiТ

Роман Стефанович
Ковтало
Василь
Володимирович



Койда
Тарас Богданович
Кравець

Олександра
Миронiвна
Стасишин
Орест Богданович
Палаryта
Вiталiй Вiкторович
омелян
Олег Ярославович
Пiдлужний Iгор
васильович
поломаний
Iгор Степанович
Рудко
микола Степанович
Шульган
Вiталiй Петрович
Новосад
Володимир
степанович

Керiвник апарату

завiдувач сектору молодi та спорту

райдержадмiнiстрацii
директор Кам'янка-Бузького районного центру
соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi

командир вiйськовоi частини А 1463(за згодою)

командир вiйсъковоТ частини А462З(зазгодою)

мiсъкий голова Кам'янка-Бузькоi MicbKoi ради,
спiвголова оргкомiтеry (за згодою)
начЕuIьника Кам'янка-Бузъкого вiддiлу полiцiТ ГУ
НС у Львiвськiй областi (за згодою)
головний редактор районного народного
часопису <<Хtиття i слово>> (за згодою)
голова |ромадськоi органiзацii захисту прав та
iHTepeciB воiЪiв АТО (за згодою) 

1"

голова асоцiацii сiльоьких рuд раИЁну, голова q

Щернiвськоi сiльськоi ради (за згодою)
голова районноi органiзацii спiлки полiтв'язнiв
УкраiЪи (за згодою)

л.височанська



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ
вiд ;1 ? { {zte"Zr 2u] року
Nч 550/ 'tl! оi/lэ-

План
заходiв з пiдготовки та вiдзначення 75-рiччя створення ykpaTцcbkoi

повстанськоi apMii та Щня захисника Украiни

1. ЗабезПечитИ проведеннrI у населених пунктах району урочистих заходiв
з вiдзначецня, 75-рiччя створення Украiъськоi повстанськоi apMii та Дн,
захисника УкраiЪи, зокрема покладання KBiTiB до пам'ятникiв, пам'ятних знакiв
та мiсць поховань BoTHiB упА, загиблих вiйськовослужбовцiв Збройних Сил
УкраiЪи, ГероiЪ НебесноТ CoTHi, уrасникiв АТО.

Сектор культури райдержадмiнiстрацiТ;

району
/)-рlччя

2. ЗВеРНУТися до релiгiйних органiзацiй з пропозицiею проведення 14
ЖОВТНЯ 2017 рощу у храмах Богослужiнъ за YKpaiHy та борцiв за iT незалежнiсть.

Сектор культури райдержадмiнiстрацiТ;
голови мiсцевих рад

TepMiH: до 29 вересня 2017 року
З.Забезпечити органiзацiю та проведення у населених пунктах

фестивалЮ украiнсъкоi повстанськоi пiснi з нагоди вiдзначення
створення УПА та,,Щня захисника УкраiЪи.

Сектор культури райдержадмiнiстрацii;
голови мiсцевих рад

TepMiH: |4 -|5 жовтня 2017року.



4.Органiзувати та провести в загаJIьноосвiтнiх навчальних закJIадах районУ
тижня iнформацiйно-просвiтницьких тематичних заходiв, зокрема рiзноманiтнИХ
тематичних ypoKiB, вiкторин, KBecTiB, iсторичних годин-спогадв iз залучеНняМ

учасникiв визвольноi боротьби та АТО.
В iддiл освiти райдержадмiнiстрацii
TepMiH: до 20 жовтня 20|7 року

б. Органiзувати i провести просвiтницькi, тематичнi заходи з нагоди Щня
захисника Украiни, 75-cii рiчницi створення УкраiЪськоТ ПовстанськоТ ApMiT та

Щня Украiнського козацтва у закJIадах культури, вiйсъкових частинах, заклаДах

освiти, спрямованi на формування у пiдростаючого поколiння активноТ

|ромадськоi позицii, виховання патрiотизму та пiдвищення iHTepecy |роМаДяН,
перелусiм молодi, до icTopiT украiЪсъкого державотворення.

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii;
сектор кулътури райдержадмiнiстрацii

TepMiH: жовтень 20|7 року

7. У бiблiотеках району органiзувати тематичнi nrr"*n&i виставки Та

огляди лiтератури, присвяченi 75-рiччю створення УПА та Дню захиСнИfа
УкраiЪи.

Сектор культури райдержадмiнiстрацii

TepMiH: жовтень 201.7 року

8. Забезпечити упорядкування пам'ятникiв та мiсць поховань осiб, яК1

загинули у боротьбi за свободу i незалежнiсть УкраТни, воiнiв, полеглих У бОях."

Вiддiл iнфраструктури та житлово*
господарствакомчнапьного

райдержадмiнiстрацiТ;
голови мiсцевих рад

TepMiH: жовтень 2017 року

9. Забезпечити широке висвiтлення у засобах масовоi iнформацii захОДiВ iЗ

пiдготовки та вiдзначення 75-рiччя створення Украiнсъкоi Повстанськоi ApMiT Та

Вiддiл комунiкацiй громадськiсть,
органiзацiйноi та iнформацiйноi дiяльностi
апарату райдержадмiнiстрацiТ;
Редакцiя районноi газети <<Життя i слово>>

TepMiH: жовтень 20t7 року :l

Щня захисника УкраiЪи.



10. Iнформацiю про проведену роботу надати вiддiлу комунiкацiй згромадсъкiстъ, органiзацiйноi та 'iнформацiйнот 
дirлъносri апарату

райдержадмiнi страцii.

В iддiл освiти райдержадмiнiстрацii;
сектор культури райдержадмiнiстрацiТ;
голови мiсцевих рад

TepMiH: до 20 жовтня 2017 року


