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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВНА АДМIНIСТРАЦI,I

ОЗПОРЯДЖЕННЯ
/fй?. Кам'янка-Б;зька

Про вidзначення у 2018 роцi fня пам'яmi
mа прuлrарення i 73-i рiчнацi переlwоzа Had
нацuз"цоJчl у lруziй свimовiй вiйнi

На виконання Указу Президента УкраiЪи вiд 26 березня 2018 року
J\ъ 85/2018 <Про вiдзначення у 2018 роцi Щня пам'ятi та примирення i тз-т
рiчницi перемоги над нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi>, . ,"rо- вшанування
подвиry звитяжцiв старшого поколiння, увiчнення пам'ятi жефв вiйни, а також
консолiдацiт суспiльства та утвердження iдеалiв миру:

1. ЗатвеРдитИ план заходiв з пiдготовки i вiдзначення у 2018 роцi Щня
пам'ят1 та примирення i 7з-т рiчницi перемоги над нацизмом у Щругiй свiтовiй
вiйнi, що додаеться.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiт, iншим
вiдповiдальниМ виконавцям забезпечити виконання запланованих заходiв та
надати iнформацiю про виконаннrI завдань вiддirry комунiкацiй з
громадсъкiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноi дlялъност1
райдержадмiнiстрацiТ до 20 травня 2018 року.

з. Контроль за виконанням розпорядження з€шишаю за собою.Jfu А.С.Вашкiвський
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ЗАТВЕРДЯtЕНО
РозпорядженнrI голови
районноi державноi адмiнiстрацiТ
вiд 03 m/еЙlа д!//иr-l
tГпГеt-еУ/-/f / а

План заходiв
з пiдготовки та вiдзначення у 2018 роцi Щня памОятi

та примирення i 73-Т рiчницi перемоги над
нацизмом у Другiй свiтовiй вiйнi

1. Забезпечити органiзацiю та проведення пам'ятних заходiв з
вiдзначення .Щня пам'ятi та примирення, а також iнших меморiальних заходiв
та урочистостеЙ, присвячених 73-Й рiчницi перемоги над нацизмом у ЩругiЙ
свiтовiй вiйНi, у населених пунктах району.

iнформацiйноТ дiяльностi
апарату райдержадмiнiстрацiТ;
сектор культури
райдержадмiнi страцii;
вiддiл освiти
р айдержадмiнi стр ацii;
мiсцевi ради

TepMiH: 8 травня 2018 року

2. Звернутися , до релiгiйних органiзацiй з пропозицiею щодо
проведення панахиди за загиблими у Щругiй свiтовiй вiйнi .

Сектор культури
р аид ержадмlн 1 стр ац 1 1 ;

мiсцевi ради

TepMiH: 8 травня 2018 року

3. Забезпечити вивiшування .Щержавного Прапора Украiни на будинках
Та СПОрудах органiв державноТ влади, державних пiдприемств, установ i
органiзацiЙ, а також будинках |ромадян у населених пунктах раЙону.



Вiддiл комунiкачiй з громадсъкiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноi
дiяльностi апарату
раидержадмi Hi страцiil
мiсцевi ради

|ермЬ: 8 травня 2018 року
4. Забс

вiйсъков;;;;Ъ",,lff ЙlТffiii:iН#i#:Ж":'*меморiалiв,пам,ятникiв,

Мiсцевi ради

TepMiH: травень 2018 року
5, ОргаНiзувати та провести у загаJIъноосвiтнiх навчЕlJIъних закладах,вiйсъкових частинах, заклuдu* кулътури району просвiтницъкi заходи, уроки

*;J"l,ЪJf,"if,Х;ii]:##::t::lii;;i;;;-",круглiстолL4,_iнформацiйно-
{ругоТ ."i-ro;or вiйни, 7з_й'о:,:,1:--1"Y 

ПрисВяченi icTopii У"рuй ;";й
нацiонал""о-"^"олънiйооро,"Ёl';ffi h.:i'"Н"й";r,"1ЖНч"*НiР

Сектор кулътури
раидержадмiнi страцiil
вiддiл освiти райдерЙдмiнiстрацii;
управлlння соцiального захисту
населеншI;
вiддiл взаемодii з правоохоронними .

органами, запобiгання корупцiТ та
оборонноi роботи апарату
райдержадмi Hi страцi i;
мiсцевi ради

TepMiH: травенъ 2018 року6, Органiзувати та провести виставки архiвних документiв i фотоматерiа,тiв,приуроченi 7З-й рiчницi .r.р.rо." над 
"Ъц".rоnn у {ругiй свiтовiй вiйнi.забезпечити проведеншI екскурсiй для учнiвсъкот та студеrттськоi молодi.

АРХiвниЙ вiддiл райдержадмiнiстрацiil
Кам'янка-Бузъка центр€Lлъна районнабiблiотека;
бiблiотеки-фiлii I-pC;
музеi Кам'янка-Бузъкого району

TepMiH: травенъ 20t8 року
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7. Забезпечити широке висвiтлення в засобах масовоТ iнформацii

заходiв з пiдготовки та вiдзначення Щня пам'ятi та примирення i 7з,Т рiчницi
перемоги над нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi.

Вiддiл комунiкацiй з |ромадськiстю,
органiзацiйноi та iнформацiйноТ

дiдльностi райдержадмiнiстрацiТ;d-,
редакцш районноI газети <<Життя i
слово)

TepMiH: травенъ 2018 року

8. Iнформацiю про проведену роботу надати до вiддiлу комунiкацiй з

|ромадськiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноi дiяльностi

райдержадмiнi страцii.

Сектор кулътури

райдержадмiнi стр ац.i,l ;

вiддiл освiти
райдержадмiнi страцiТ;
мiсцевi ради;
сектор молодi та спорту

р айдержадмiнiстр ацiТ;

архiвний вiддiл
раидержадмlнlстрац11 ;

Кам'янка-Бузька центраJIьна районна
бiблiотека;
бiблiотеки-фiлiТ I]БС

TepMiH: до 20 TpaBHrI 2018 року


