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Npo вiiзн{lчення у 2a'I7 pc,tlli

ýlая Гiйн.осрпi пач CBBtiodyl

Г{а вl{конання 'И}iаз,ч l1резиlдента УкраТни вiд З0 вересня 2а11 роКу
j\lg 300/201 7 кПро тз'L,ц:значенiля у 2iЭ 17 Fоцi Дня Гiдностi та Свободи>>.

розiloрядження голOвIп Львiв,сь.tlс;i об.пдержадмiнiстраlliТ вiл 3l }ковтнЯ ]0 t7

рок_y Jel032i015-11 з r,Iетою г,iд,гtогсl вшанування громадянського подвигу

1,,часl+икiв ПомаранчевоТ рево.пнлцiТ та lРеволюцiТ Гiдностi, врахову}оLIи ваЖлиВе

зijачен]Iя llих подiй д.пrl _yтвер.[)}lення деý4ократичних цiннtlстей, iдеачiв свобоДи
i с гtравед,lти BocTi т& с]]рr]Iiеilс ь t:гlгс ]:;ля ]t,v рOзвитку УкраТни :

.i. ЗатвеlэдитI.i гtлi]j.:t захо;],в з iliдготовки та вiдзначення у 2а17 рОцi l1НЯ
Гiлностi та Свободи, {цо ,цслдilс,l]ьсri.

2. Керiвникам сTp}}[T,vЁ1;l4x. гri:цроздiлiв райдержадмirriстрацiТ, iншрlм
вiдповiлаль}!14м виконtlвц]я\,{ ззLtiезгtе,тлlтl4 вI{конання запланованI,Iх заходiв та

Fiai{a: i,{ ii+форьлашiло прс вr{к,онання завдань вiддiлу ком_vнiкаuiйт З

гi]о |1,{i}д, ь к,] cTiс, органiзацiйrноТ та iнформацiйноi дiяльнос,гi

райдержадrtiнiс,гlэацlТ ,цо 2l' лl,ig,r,оirадii ,]01 7 року.
З" Ко iiF{FIJ{\,I розцорял}кеllня покласти на застугjника i,олови

райлер азяра"
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З:\ТВЕРДЖ;ЕНО
Розгtорядження гоJIови

рейонноi державнсТ адмi н iс,грацiТ

вiц r! 6 1l 2017 р.
, ltp бJg /о/- 0 

'//+

г[лан захолiв
з гrй,цr-отовкЁi{ та вiдзначення у 2а17 poui

Дня {-i,цнос,гi та Свободи

i. Забезпечити орlгаlтiзаlliю та пр,оведення урочистос,гей з нагоди Щнял

I-iдrтос:з,i та Сgобо;tlr :]а. .участ]{:) пре]ставникiв органiв виконавчол' в.падtl.
b,l iс:r{евогс cai\,{c}Bp5i.iI)/Ba.H]-!я- ,ц),ховеFхства, депутатського Kopiiycy.
громаi]ськостi, пepel-il,cir{ ччасiiрiкiв революцiйних подiй в YrtpaТHi 1,, 2004,
201З-20i4 роках, },ча.сгli.лкitз ан1,1{терористичноТ операчiТ в Щонеuькiй i

лзzганськi й слбластя>l,

Вiддiл комунiкацiй з
гроlмадськiстто, оргаiтi заrtiй ноТ та
iнформацiйilоТ дiяльностi
р аi?дерlкадмiнiстр а iiiT;

сектср культури

р айдержадмirтiстраLii t;

вiддiл освiти

р айдержадп,tiнi cTpal_i i Т;

vriсцевi ради

TepMiH: 2i листоп ада2а17 ilorcy

2. Органiзуватr,r r:a зjliliс:l]i.lIи yрочисте llокладання KBiTiB до гIJlоши}il.{

кНебесна сотняD, пilN{'ятгlиliiв, пал4'ятнI4х знакiв та tлiсць пOхOвань BIii{aTH}.]x

дiячiв украТнського держiевсll вOрегiня. борr{iв за неза.iIе;rtнiсть УкраТt;и, в 'гому
числi до rиiошь пох{]RаI{ь :,lчасгiл,tкiв антитерористичноТ операuiТ в f,онецькiй i

-IIуганськiй областя)i. Ll,lcl пOляI-ли. з€tхиLцаючи неза-цежнiсть. сулзерснiтс"г ,га

,теlэиторiальну цiлiсн icTb \rкраiни.
В iд.дiл KoMy,i+ iKaiii li з гр(}мадс t, к i с,лlо.

органiзацiйноТ та iнФорrмацiй ноТ

дiял bHocTi райrдержадп,тi н i с"гtrэаl tiT;

Сiэк'гор к}/льтури

р айдержедrlлiнi счэ аrдiТ;

нлiсцевi ради

l epMiH: 2l лllстоttада 20 17 рок1,



,га спор},дах органiв де]]ж,а_ts"l]оТ влади,
оргалiiзаltiй, а TaKo;t б./ди;тrлiа_х |л]0\Iа,цяL{ у

державних пiдгtlэисптств, ycl,al]oB i

ts аселе}Iрlх пyнктах пайонч..lJ

3

З. Забезпечi.t,г!r oрганiзаrtiьо та проведенF{я з нагоди вiдзначення fiня
Гi"цнос:тi та Свободlа <<,\rlо.лI{,г{jвнсгtl Vtайдану>> - спiлъноТ ек,чменiчноТ N{оJlитви
та гроI\4адськогс вiча. ;r стtверi чliс:та Кап,t'янка-Бузька бiля каменя, освяченого
пiд папл'ятник Небеr:гriй t;oTHi, iз залvчеFjням учасникiв РеволrоцiТ Гiдностi,
аЕiтит'ерорIiстичнOi' с,пэрацiТ, гrре;tставникiв iнтелiгенцiТ. громадськостi, влади
та д}/ховенства.

Вiддiл комунiкацi й з гро]\t1;1ськiстrо,
о рг,анiзацit"л ноТ та i bi фсlршrаrl i li ноТ

дlяльнос1,1 раидер)+iалм[нIстпац1 i ;

сектор кульIури
райлержадмi н icTpa цi Т;

TepMiH: 21 ,тистоп ада 2О l 7 poKv

4. ЗабезпечитрI вивitiд,ч,,з:|Еtl]r.I Де]зж.авного Прапора УкраТни на будинка-х

гр0\4адськiстю.
iнфоilмаlдil"rноi'

апарал,у

TepMiH: 2| хисэ,оIтада 20i 7 рок.y

5. Звернуа,ися до pe;til,iiirTtlx органiзацiй з пропозицiсtо провеленуlя 21

ЛиСтопада 2017 року y хра}да-Е Бo,.,clc:lviKiнb за УкраlЪу та украТнськиtIt народ

{)ектор культури

ра р"1 дер}кадляi н i страцi Т

Терпriн: i 7 листоп ада 20i 7 ptэKy

б, Органiзчва,г{,i та гiроl]i](]lи в, загалъноосвiтнiх HaBiltajlbi{иK закладах
РаЙОнУ ти}кня iнс|1орr,rаiлiЙ,.rсi-прiiсвiтr+ицьких тематичнLlх заходiв. зOкрема

рiзноп,rанiтнtlх Te1\.{i11-1,1t{FiI{_K lll]oкiB. iсторичних. годи}{-сгlогадiв iз за;лi-чення]\,l

учас н l.tKiB I loMapaFl ч8Е;оТ ре вс,л ю i j jii та Револ юцiТ Г'i д нirсз.i .

Вiддл.п комyнiкацiй з
оргаrriзацiйноТ та
дiяльностi
райдержадr,ri нiстрацiТ;
гоjlсви мiсчеви.ч рад,

Вiддiл освiти раr?держадь,ri нiст,llацiТ

TeplMiH: листопад 2а17 року

7. 0-оганiзува.,ги Iэ ]Tpo]-re{-;Ti.{ y з:tкfiадах ityJIът\/рl.l. вiйськових частиijа..{.,

}iaBtIaJlb[{иi( закj]адз,:(. l,eJ}LlTOi]ia.iьHotиv шентрi соц;аJiьI-{сlг0 обс;rугtlвyвання{
iНфОрпrацiйнi заходи {.пекцiТ, tt,,зi,l,."i с,],олki, теN{атичнi Berтopl,t, виховнi годltriи)



,:\

з метою вiддання il]а-ни грс}],1адэLкоI6)i подвигу, вшанування патрiотизму i

}lyж}locTi людей, якi вист},пr{Ii,I на захl4ст демократичних цiнностей, вiдстояли

нацiональнi iнтерrэr;и i свi:сlпеI-4сь](ий вибiр нашrот дер}кави пiд час

ПомаранчевоТ peBo.]li,oцir та Реiлti.г{lс)цi; Г'iдност,i.

Сек,гор культури

райдержадм i Hi страчiТ;
вiддiл освiти райдержадvri нiстрашiТ;

1rгlравлiння соцiального захисту
населення;
вiддiл взаемодiТ з правоохоронними
органами, запобiгання корyпцiТ та

обсlронноi роботи апарач/
раiддер;кадмiнi страшiТ

мiсцевi ради

'Гезпдiн: листопад 2а17 року

8. За.безгtечртт,*i оргlаtзiзitцitО та проведення IJa територiТ району

фiзкультурно-спортивни}: з;tходiв, прI.1свячених ffню Г'iднос,гi та Свободlt.

Сектор мOлсдi та спорту

р аrlлержадп,т i Hi страшiТ;

цTicrleBi радt,I

TepMiH: JIистоIтад 2017 poB;"rl

9. Забезпечити органiза,тцiю та проtsедення тематичноТ виставки фото-,

Billeo- .га iнших матерiалiв, пIJi{с]вячених рiчниui Свромайдану та РевсlлюцiТ

l'iдностi 201з-2014 iзсl_кiв, а теiiо_,l: t]po )/Lla,cHItKiB антитерористичноТ операцiТ в

,Щонеuъкiй i Лугаrrсьiсi йi о(]лас:тl,q:r"

Архiвнлrй вiддiл

р айлер хtадп,r i HicT,paшiT;

Кам' янка-Бу зька центральна 1эаiit,iн на

бiблiотека;
бiбл iотеки-фiлiТ idБС ;

TepMiH: до 2i листOiiада 20l7 року

10. Забезпе.tлtтrr хIиl]оке висвi,,lлення в засобах п,tасовоi iнФоршtашiТ

за;t*lдiв з пiдготовкI4 та вi,гiзна.т*:ння ýня l-iдностi т,а Свободit.



Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю.
органiзацiйноi та iнфорп,tашiйноТ

дiяльностi райдерrкадмiнiстрацiТ;
ред,акuiя районноТ газет1.I <<Життя i

слово))

TepMiH: листопад 2017 року
l tr. Iнфорviалiю пр{э riрqlв,елен:ч, робоц,l надати до вiддiл} коýr{нiкацiй з

гро},{адськiстю. опгагiiзаrii;Yrноi та

райдержадмiнi ст,рашi Т"

iнформаuiйноТ дiяльностi

Сек,тор культури
р аiзцержад ьт i н i с тр а ш i Т ;

вiддilт освiти
райдержадмiнi страчii;
мiсцевi ради;
сектор молодi та спорту
раидерж(адъ{lн1 страц1l ;

архiвний вiддiл

райдержадrчri нiстрацiТ;
Kaшl' яi{ка-Буз ька i{ентральн а районн а

бiблiотека;
бiблiотеки-фiлiТ ЦБС;

TepMiH: до 27 лI-iстопада2а17 poK.v


