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КАN4,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНЛ АДМIШСТР.АЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Капt'янка-Бузька

Про вidзначення Дня
вIцанування учаснuкiв
бойовuж diй на mерumорi[
iнuluх dерlrcав

На виконання розпорядження гфJiс}в],1-ЦьвiвськоТ облдержадмiнiстрацii вiд
8 СiЧНЯ 2019 рок jФЗ/0/5- l9 <Пpci затвердження Плану заходiв з пiдготовки та
ВiДЗначення Щня вшанування учас};икiв бойових дiй на територiТ iнших держав),
З МеТОЮ належного забезпечеFlI{я вша]{чЕаFi ня,га засвiдчення поваги до учасникiв
бойових дiй на територiТ lнtilих ,:{f ii};l;-i_:|E" нацежного соцiального забезпечення, а
також пiднесення почуття гл aT,nio т |iз]1,1,у, iз ýtOл оlJого покол i ння :

1. Затвердити Г[лан:эаходiв l гli]]гt}iовки та вiдзначення fiня вшанування
учасникiв бойових дiй на тэр}tторii iнллrих держав, що додаетъся"

2. Керiвникал,i oTj}r,,i{,i,1рi:tих пiдроздiлiв райдержадп,riнiстраrriТ, iншим
ВiДПОВiДалЬним викOitзвri];:}.,i заii*зпэ.tитIj виконання запланованих заходiв та
надати iнформацiю п i]и}(с,лнi.lj::{i!я заlJпа,|iь до 2tr лютого 2019 рOку.

3. Ко она-Еl]Iяl,i розпорядження fIOкласти на першого
заступника iнiстралдiТ S.С.Вашкiвського.

Голова В.I.Кириличtr-fl,ц
Ё-t {$
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зАтвЕрд}ItЕно
Розпорядженняп4 гOлови

райдержадмiнiстратtiТ
вiд /О c4,r"a4.! Fс?/?Роrу
NЬ /8 /В;-сf//g' {

ГIлан заходiв
з пiдготовки та вiдзначення

Щня вшанування учаеникiв бойових дiй
на територiТ iншrих держав

1. Забезпечити органiзашiю i,a гi,.;*веj]*ння у насе"пених пунктах району
урочистих заходiв iз вiдзначен}lя ,Гll1_1l вfitанyвання уча.сникiв бойових дiй на
територiТ iнших держав. 1вlчгtення 1lа}4"ятi заглtб,rи>l за участю лредставникiв
органiв виконавчот влади" мit]цfiвсгL} ;а.моtsрядування, учасникiв бойових дiй в
Республiцi Афганiстtlн l ллэ,ir.,р;tтi:рii iнr*ик ilepжaв. г{редставникiв Збройних Сил,
громадськос,гi та Mo,io. ti "

Riддiл комунiкацiй з громадськiстю,
орlгалтiзацiйноТ та iнформацiйноТ
дlяjlьнос,л-i раидеl]жадп4lнlстращ1l ;

сектOр ку]]ьтури

раидержадмlнlстрац11 ;

ьдiсilевi ради
Гсрмiн: i5 лrот,огсl 2019 poKlz

2. Органiзувати та r]рOвести ур{}чрlс],с ilокjтадання KBiTiB дФ пам'ятникiв i
меморiальних комплексiв лаьт'ятi BclTHiB },'краТни, поJlеглих в Афганiстанi та
урочистих зборiв, сtsяткOвrlх j{{)Hl_ieijtтiB :за участi 1"часникiв 5ойових дiй в Республiцi
Афганiстан ft на теритоlii' i;,ii.]_l;t.,,_ rl*pжaB, ]-]редс],авникiв Збройних Сил та
громадськостi.

Е}iддiл ксiеаунiкацiй з гi]омадськiстю;
оr,ган iза.uiйноТ та i нфорп,rаlдiйноТ
rqiяльностi райдержадмi Hi страцiТ;
сектор культур}i райдержа.дмiнiстрацii;
,",ticrdeBi ради
'}-rэрп,тiн; 15 лкiтого 2019 року

З. Органiзувати та прФвести }/ зак.шадах кулътури, закладах для дiтей та молодi
лекцiI, <<круглi стOли), нts;liжкi}в*-хсзчрналънi виставки, iншi iнформацiйно-
просвiтницькi захOди з icTopiТ вiйни в Ресцчблiцi Афганiстан"

Ёiддiл освiти райдержадмiнiстрацii;
сектор культури райдержадмiнiстрацiТ;



мiсцевi. ради
], epMiH: сiчень - лютий 2019 року

4. Забезпечити вirорядкуваltня меь,tсrрiалiв, rтапr'ятникiв. мiсЦь ПОхОВаНЬ

загиблих (померлих) BeTepaHiB вiйни.

Вiддiл вiддiл5, iнфраструкт,ури та
/КИТЛОВО*КО МУ НаЛ ЬНОГО ГОСПОДаРСТВа

райдер;кадмiн i cTpauiT;

мiсцевi ради
T'epMiH: постiйно

5. Забезпечити ширOкЕ Btji]Bi,i,lc:llнrt в :*асобах масовоТ iнформашiТ ЗаХОДiВ, ЩО

проводитимуться з нагоди вiдзначення tня вшанування учасникiв бОйОВИХ Дiй На

територiТ iнших держав.
Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформаrri йноТ

,цiяльнсlстi райдержадмiнi страцii;

Редакrliя районноТ газети <Життя i
C-l[)BOr)
'T'epMriH: сiчень - лютий 2019 року

6. Iнформачirо про ]ll)i]b.eili,:{ii, ;обоз,л, надати до вiддiлу комунiкацiЙ З

громадськiстю, оргагтiзацlt|iг,,:, ,i;, i,,,],1по*ацiйноТ дiяльностi райдержадмiнiСТРаЦiТ.

Вiддiл освiти райдеря<адмiнiстрацii;
сектор культури райдержадмiнiстрацiТ
гопови мiсцевих рад
TepMiH: до 21 -цютого 20l9 рок


