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YKpaiHcbKoi HapodHoi Республiкu i
З axi d н оу кр aiH с ь Koi Н ар о d н oi
Республiка

На виконання розпорядження голови Львiвськоi облдержадмiнiстрацii вiд
25 жовтнrI 2018 року J\ЪllЗ0/0/5-18 <Про затвердженнrI Плану заходiв з
пiдготовки та вiдзначення 100-рiччя проголошення Акта злуки УкраiЪськоТ
Народноi Республiки i ЗахiдноукраiЪськоТ НародноТ Республiки>>, з метою
Належного вшанування багатовiковоТ icTopiT нацiончlJIьного державотворення,
Засвiдчення поваги до подвигу борцiв за свободу, незzшежнiсть i територiальну
цiлiснiсть_ УкраiЪи:

l. Затвердити План заходiв з пiдготовки та вiдзначення 100-рiччя
проголошення Акта злуки УкраТнсъкоТ Народноi Республiки i ЗахiдноукраiЪськоi
Народноi Республiки, що додаеться.

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiТ, iншим
вiдповiдальним виконавцям забезпечити виконання запланованих заходiв та
надати iнформацiю про виконання завдань до 15 лютого 20119 року.

З. Контроль за виконанням розпорядженнrI залишаю за собою.

Перший заст}rпнлrк

J/,,?шЬгOлови райдерщадмiнiстрацiТ А.С.Вашкiвський



ЗАТВЕРДЖЕНО
FозпорядiженнrIм голови
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fIлан заходiв
з пiдготовки та вiдзначення

100-рiччя проголошення Акта злуки
Украiнськоi НародноТ Республiки i

ЗахiдноукраiЪськоТ НародноТ Республiки

1. ЗабезпечитИ органiзацiю та проведення у населених пунктах району
урочистих заходiв iз вiдзначення 100-рiччя проголошеннrI дкта злуки
ykpaiHcbkoT Народнот Республiки i Захiдноукраiъсъкоi Народнот Республiки за
участю представникiв органiв виконавчот влади, мiсцевого самоврядування,
громадськостi, молодi.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноТ
дiяльностi райдержадмiнiстрацii;
сектор культури
райдержадмiнiстрацii;
сектор молодi та спорту
райдержадмiнi страцii;
мiсцевi ради
TepMiH: 22 сiчня20|9 року

2. .ОРГаНiЗУвати та провести урочисте покладання KBiTiB до пам'ятникiв, дiячам
УНР Та ЗУНР, пам'ятних знакiв та могил учасникiв нацiонально-визвольноi
бОРОТЪбИ, якi вiдстоюваJIи конституцiйнi засади демократii та захищали державний
cyBepeHiTeT i територiальну цiлiснiстъ УкраТни.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстпо,
органiзацiйноТ та iнформацiйноТ
дiялъностi райдержадмiнiстрацii;
сектор культури
райдержадмiнi страцiТ;

благословити проведення22 сiчня 2019 року богослужiнь за Украiну.
Сектор культури
р айдержадмiнiстр ацii;
TepMiH: 22 сiчня 2019 року



4, , ОрганiзуватИ та провести у закладах кулътури, закладах для дiтей та молодiлекцii, <круглi столи), книжково-журнальнi виставки, iншi iнформацiйно-
просвiтНицькi заходи, присвяченi TeMi 

"оборпrо"тi 
та 

"д"о.ri УкраiЪи.
Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ;
сектор купьтури
райдержадмiнiстрацii;
мiсцевi ради
TepMiH: сiченъ 2019 року

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ;
сектор молодi та спорту
райдержадмi Hi страцiТ;

TepMiH: 22 сiчня2019 року

6, Забезпечити розмirцення тематичноi соцiа_шьнот реклами, а також
забезпечити широке висвiтлення В засобах масовот iнформацiт заходiв, щопроводиТиN4утьсЯ з LiflгO,ц{:i вi,rзr:ачегrня 100-рiччя проголошення вiдзначення 27-i, рiчницi незалежвt,rст-i _\'кt.ll,L,ч:.l.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноТ
дiяльностi райдержадмiнiстрацiТ;
Редакцiя районноТ газети <<Життя i
слово)
TepMiH: серпень 2018 року

7 - Iнформацiю про проведену роботу надати до вiддiлу комунiкацiй з
громадськiстю, органiзацiйноТ та iнформацiйноi дiяльностi райдержадмiнiстрацiТ.


