
УKPAiHA
РАЙОНFIА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦUI
ПОРЯДЖЕННЯ

м. Кам'янка-Бузька

Про вidзначення 27-i рiчнuцi
незшленсносmi YKpaIHa

На виконання УказуПрезидента Украiъи вiд 11 квiтня 2018 року]\ъ 99l20l8
<Про вiдзначення 27-i рiчницi нез€lJIежЕостi Украiни>, розпорядження голови
ЛьвiвсьКоi облдержадмiнiстрацiT вiд 15 серпня 2078 року :чsвZqчочS-18 <Про
затвердЖеннЯ ГI-гrанУ заходiв з пiдготовки та вiдзн2чення 27-i рiчницiнез€Lпежностi УкраiЪи>, з метою забезпечення на_гrежноТ пiдготовки та iiд"о.о
:1{:"*""НЯ У 2018 РОЦi 27-i РiчНицi незалежностi УкраiЪи, з нагоди 100-рiччя
вlдродженнЯ украiнськоi державностi, враховуючи значення Укра'r'нсъкоi
РеВОЛЮЦii 1917-1921 PoKiB ДJUI цроголошення УкраiЪою нез€lJlежно.ii у tяяt
роцi, а також вшановуючи тисячолiтню iсторiю 

"uцйп*ьного державотворення:
1, ЗатвеРдитИ ГIлан заходiв iз пiдгото"*" та вiдзначення у 201В роцi ZZ-T

рiчницi нез€tлежностi Украiъи, що додасться.2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiт, iншим
вiдповiдалъниМ виконавцям забез.r.""Ъ" виконання запланованих заходiв та
надати iнформацiю п ня завдань до 21 Bepecml20l8 року.

3. Контролъ за орядження покласти на першого заступника
голови ра кiвського.

Голова В.I.Кирилич

кАм,янкА-БузькА

роз

I



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
райдержадмiнiстрацiТ
вiд /6 о2 ро/Е
N" ,66/0/-p{//f

План заходiв
з пiдготовки та вiдзначення

27-i рiчницi незалежноетi УкраiЪи

1. Забезпечити органiзацiю та проведення у населених пунктах району
церемонii урочистого пiдняття Щержавного Прапора Украiни 23 серпня 20|8
року - у !ень ,Щержавного Прапора.

Вiддiл комунiкацiй з
громадськiстю, органiзацiйноТ та
iнформацiйноi дiяльностi
райдержадмiнiстрацiТ;
сектор культури
райдержадмiнiстр ацii;
вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ;
мiсцевi ради
TepMiH: 23 серпня 2018 року

2. Органiзувати та провести урочисте покJIадання KBiTiB до пам'ятникiв,
пам'ятних знакiв та мiсць поховань видатних дiячiв украiЪського державотворення,' борцiв за незitлежнiсть УкраiЪи, загиблих учасникiв Революцii Гiдностi, учасникiв
антитерористичноi операцii та учасникiв заходiв iз забезпеченrrя нацiональноi
безпеки i оборони, вiдсiчi та стримування збройноТ агресii РосiйськоТ Федерацii у
Донецькiй i Луганоькiй областях.

Вiддiл комунiкацiй з
громадськiстю, органiзацiйноi та
iнформацiйноi дiяльностi
райдержадмiнiстрацiТ; 9

райдержадмiнiстрацiТ;
мiсцевi ради
TepMiH: 2З -24серпня 2018 porqy

3. Забезпечити вивiшення Щержавного Прапора Украiни на будинках та
спорудах органiв державноТ влади, державних пiдприемств, установ i органiзацiй
на територii району.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноТ
дiяльностi апарату

райдержадмiнiстрацiТ;



голови мiсцевих рад.
TepMiH: 2З -24 серпнrI2018 року

4. Звернутися до спархiй християнських церков Кам'янеччини з проханням
благослОвити проведення 24 серпня 2018 року богослужiнь за YKpaiHy та
Украiнський народ.

Сектор культури
райдержадмiнiстрацiI;
TepMiH: 22 серпня2018 року

5. Вжити додаткових заходiв iз забезпечення благоустрою населених
гr5,нктiв, упорядкУваннrI об'ектiв культурноТ спадщини, пам'ятникiв. пам'ятних
знакiв та мiсць поховitнь видатних дiячiв украiнського державотворення, борцiв
за незаIIежнiсть УкраiЪи у ХХ столiттi, загиблих уrасникiв Революцii Гiдностi,
уrасникiв антитерористичнот операцiт в Щонецъкiй та Луганськiй областях.

Вiддiл мiстобудування та
архiтектури райдержадмiнiстрацii;
мiсцевi ради
TepMiH: серпень-вересень 201 8 року

6. Органiзувати та провести у закладах кульryри, закладах для дiтей та
молодi лекцii, <круглi столи>>, виставки фото та apxiBHиx матерiа_гriв, книжково-
журн€lлъНi виставкИ, iншi iнформацiйно-просвiтницькi заходи,.rр".ur.r.нi icTopiT

. ЗДОбУТТЯ УКРаiЪОЮ НеЗалежностi та 27-iй рiчницi незалежiостi, 
""дur""цa1сторичним особистостям та сучасним дiячам украiнського державотворення, якi

сприяють реалiзацii европейського вибору Украiни.

Вiддiл освiти
р айдержадмiнiстрацiТ;
сектор культури
райдержадмiнiстр ацii;
мiсцевi ради
TepMiH: вересень 2018 року

7. Провести вiдкритий кубок ФсТ <УкраiЪа> з веслуванIUI з нагоди !ня
нез€lJIежностi УкраiЪи у с. !обротвiр Кам'янка-Бузького району.

Сектор молодi та спорту
р айдержадмiнiстрацiТ;

TepMiH: 2З-24 серпень 2018 року

8. Органiзувати та провести фiзкульryрно-оздоровчi i спортивнi змагання
та заходи у м. Кам'янка-Бузька та населениХ Гцrirктах району.



Сектор молодi та сrrорry
р айдержадмiнiстр ацii;
мiсцевi ради
TepMiH: серпень 2018 року

9. Забезпечити розповсюдженнrI тематичноi соцiаrrьнот реклами ,а також
забезпечити широке висвiтлення В засобах йасовот iнформацii заходiв iз
в iдзначен ня 27 -Т рiчницi нез€tпежностi УкраiЪи.

Вiддiл комунiкацiй з
громадськiстю, органiзацiйноi та
iнформацiйноТ дiяльностi
р айдержадм iнiстрацii;
Редакцiя районноi г€lзети кЖиття i
слово)
TepMiH: серпень 2018 року

10. Iнформацiю про проведеIry
громадськiстю, органiзацiйноТ
р айдержадмiнiстрацii.

робоry надати до вiддiлrу комунiкацiй з
та iнформацiйноТ дiялъностi

TepMiH: до 2l Bepecнrl 2018 року


