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icTopii нацiонального державотвореннrI,
за свободу, незаJIежнiсть i територiальну

Про вidзначення 100-рiччя
проzолоIаення Акmа злукu
Укр ctiHcbKoi HapodHoi Респу блiкu i
3 uхid н оу кр aiH с ь Koi Н ар о dн о i
Республiкu

На виконання розпорядження голови Лъвiвськоi облдержадмiнiстрачii вiд
25 жовтня 2018 року J\ЪllЗ0/0/5-18 <Про затвердження ГIлану заходiв з
ПiДгОтовки та вiдзначення l00-рiччя проголошення Акта злуки УкраiЪськоi
НародноТ Республiки i ЗахiдноукраiЪськоТ Народноi Республiки>>, з метою
н€tJIежного вшанування багатовiковоТ
засвiдчення поваги до rтодвигу борцiв
цiлiснiсть УкраrЪи:

1. Затвердити План заходiв з пiдготовки та вiдзначення 100-рiччя
проголошення Актазлуки УкраТнськоiНародноiРеспублiки i ЗахiдноукраiЪськоТ
НародноТ Республiки, що додаеться.

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

З. Контроль за виконанням розпорядження заJIишаю за собою.

Перший заступник J,{wу А.С.Вашкiвськийголови райд9рiкадплiнiстра цiТ



ЗАТВЕРЛЖЕНО
Розлорядженням голови
райдержадмiнiстрацii' J
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1-Iлаш заходiв
з tэiдit tlтовки та вiдзначення

tr00-рiччя проголошення Акта злуки
Украiнськоi НародноТ Республiки i

ЗахiдноукраiЪськоТ Народноi Республiки

1. ЗабезпечитИ органiзацiЮ та проведення у населених Гý/нктах району
урочистих заходlв 1з вiдзначення 100-рiччя проголошення Акта злуки
украiъсъкот Народнот Республiки i Захiдноукраiъськот Народноi Республiки за
участю представникiв органiв виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування,
громадськостi, молодi.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноТ
дiяльностi райдержадмiнiстрацiТ;
сектор культури
райдержадмiнiстрацiТ;
сектор молодi та спорту
раидержадмlнlстрац11 ;

мiсцевi ради
TepMiH: 22 сiчня2019 року

2. ОРГаНiЗlrВаТи'га провести }рсч}.rсте ýоклiiдання KBiTiB до пам'ятникiв, дiячам
УНР Та ЗУНР, пам'ятних знакiв та могиjI у-часникiв нацiонально-визволъноТ
бОРОТЬбИ, якi вiдстоюЕали конституцiйнi засаци демократiТ та захищали державний
cyBepeHiTeT i територiа;rьну цi;riснiсть Украiни.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстЙ,
органiзацiйноТ та iнформацiйноТ
дi яльностi райдержадмiнiстратliТ;
сектор культури
р ar"i д ер}кадм i н i стр ач i Т;

мiсцевi ради
'Гермiн: 22 сiчня 2019 року

З, Звернутися дtl релiгiйних органiзацiй Кам'янеччини з проханням
б.шагослови:ги проведен llя 22 i:iчня 2С 1 9 рок.y богослужiнь за УкраТну.

Сектор культури
раидерхtадмlнlстрац11 ;

TepMiH: 22 сtчня 2а1,9 року



4- ОрганiзУвати Т0 ПРОВ*;JТй l, :j[l:i..la.{ax_ культури, закладах для дiтей та молодiлекцii, (круглi с,IоJIи))- К},]riъit{ФБO-ж}рна-чьнi виставки, iншi iнформацiйно-просвiтНицькi заходи, iтрисвяче;-лi геrдi оборr.rо.тi та .^"o.ri Украiни.
В iдд iл ос вiт,и райлержадп,ri нiстрацii;
сектор куjlьтури

р айд ержадмi Hi стр ait iT;

мiсцевi ради
T'epMiH: сiчень 201,9 року

5, ЗабезпеЧити Oрганiзацiю т,а fiJ]оведеfiLlr{ флешмобу <VIrcT сдностi>> за участi1rчнiвсьКоi молоДi Кам'янка-Бузъкоi.о рай*н_1,,

В iддi:л освiти райдержадмi Hi страцii;
ileкTop лцолодi та спорту
пайдgрцlлм iнiстрацii;
Tepb,TiH: 22 сiчня 2019 року

6, Забезпечltтlт .э:,:l l][l-(,:.]]iji i',-']';:li,и,.iHOT соцiальноТ реклами, а такожзабезпечити ШИРOitt' R},(.L'.,.,lJl]il.: з зассlбах масовоТ iнформацiТ заходiв, ЩопроводиТимуться з нагод,{ вiдlзнач*нн,я !00-рiччя ,rро.оiйення Акта злукиУкраiЪськоТ Народноi Республiки i .Jахi;{нrэ\.краi'нськот Нuрод"о"iЁ;й;i;."',
В iд:i, l коlчtунiкацiй з громадськiстю,
;зр ганiзашiйноi та iнформацiйноI
д iя:rънос.гi райдержадмi HicTpaTtii;
l)едакi:iя районноТ газети <Пtит.гя i
ajЛОВо))

it;p.vliH: сiчень 2019 рок,v

7, Iнформашiю iipo l_l|_;ii i}i'-.-;r-ili, ;:loбoT1, надати до вiддiлУ Коrrд)rнiкатtiй згромадсЬкiстю, оpI,;lFi.зi;;,_ : ti,l, ;,;. ij;;llti,lb4airirlHol дiяльностi райдержадмiнiстрацiТ.
repM:H: до i5 лютого 2019 року


