
уltрАit{А

клм, янкд_Б у з ь к д р д л.,тr; r-{} t,\ дЕрх{ Ав нд ддN{I HICTP дцlя

розшорядж{ЕFýня
м. Кам'янка-Бузька

Про вidзн tлчення 9 0-р iччя
сmворення Орzанiзмцi{

у кр aiH сь кuх н а цiо н сtл i cwli в

НавиконанНЯ[iоr":.:.анl;*л;Rеlховrlс.!РаДиУкраТнивiдl8ГруДнЯ2018рокУ
Nъ 2б54_VIII <про вiдзtrа_"lснi;я гiзl,;,ятЕих д*, i rовiлетв у 2019 роцi>,

розпоряДженнЯ ЛiвiвсьrtоТ сбласlЗ.l; цСll;iсавi,tоi адпцiнiстрачiТ вiд 7 червня 2019

рокУ }f9590l0i5-19 кПrло затверд}кеi]ijя]З:rанr,, заходiв з пiдготовки та вiдзначення

90-рiччя створеFIня Органiзацii УКi]а[J-]СЪк],lх н€цi0*iаitiстiв>>, врахсвуючи рiшення

львiвськот обласнот iади вiд li iioyr,r" 2CIi8 po',v л9 775 <про проголошення

2019 рокУ Роком Органiзацr1l' r.5-3a'itCb]i.1.,, н;lцiона"шiст,iв>>, з метс)ю забезпечення

ныIежноТ гriдготовки та i,!:iн"}t,ii i,"__,jt,,,1:Lj]lя 90-рiччя створення ОрганiзаuiТ

украТнсъких нацiоналi cTiB ;

1. затвердtати llлrан ззу-i*;iв i ]]1,:i,l.}-i|,ij:t,li 'ii- ВiДЗt;аЧеННЯ 90-РiЧЧЯ

створення Оргавiзаr:iТ y;tpaiil;;]irlх аацiс:lа,ri,*:,riВ" JiO д,Dдасl,ься,

2. Контроль зз BI1I:C}l;ii{ii.f ii iэззilОРЯД;iiеЕНя 1{окласТи на засТуr]ника головИ

районноi держав,;r_,i il.i.|l] 1,1, _:'l':];,l,,, ;;iдпl_,вiдirо до розподiлу функцiонапьних

обов'язкiв.

Голова

trщmffi
W



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

i адмiнiстрацii
вiд< /J.r, 20|9 року

реклами (бiлборди,

дlяльнlстъ видатних

Г[лан заходiв
з пiдготовки та вiдзначення 90-рiччя створення Органiзацii украiнських

**ацiоналiстiв

1. Забезпечити розповсюдження теirrатиLiноТ соцiалъноТ
сiтiлайти, пJ]акати, броlпури, фласри) про iсторiю, життя i

жовтенъ

дiячiв украiнських
+

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноТ дiяльностi
а\7ар ату р айдерж адмi Hi стр ацiТ

TepMiH: протягом р9ку

дiячiв та подiт Оргалтiзэшiт украrчських нацiоналiстiв на територiт Кам'янка-
Бузъкого району.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноi дiялъностi
апарату райдержадмiнi страцii;

нагоди вiдзначення 90-рiччя ство}]с*рд (_lргаlэiзацiТ _чкраiнських нацiоналiстiв.

T'',pb.TiH : протягоN,t року

2. Забезпечити прOве/цеьхня \,, "л;;зг,зjlенl,{х пчнктах району урочистих заходiв з

tsjддiд коиунiкацiй з громадськiстю,
органiзаuiйноТ та iнформацiйноi дiяльностi
апарату райдержадм tнtстрацtl ;

с ектор куjrьтури райдержадм iHi страцii;

rдiсцевi радr.т

TepMiH: 2{}] 9 року

З. Забезпечити Ешан-l,ваЕня гlам'ятi
нацiоналicTiв на територiT Рt:cпз,6"цiкrа Г{D--rь ца"

ОрганiзаuiТ

4. Органiзувати
нацiоналiстiв за мiсцем

ВiДвiдзrвання
lx проживання,

BeTepaHiB ОрганiзачiТ украТнських



Управлiння соцiатtьного захисту населення

райдерlкадм iHi страцii;

вiддiл коrrлунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноТ дiяльностi
апарату райдержадпдiнiстрацiТ

TepMiH: протягом року

' 5. Вжити додаткових заходiв iз забезпечецня благоустрою НаСеЛеНИХ

пунктiв, упOрядкУванIUI об'ектiв культурноТ спадщини, пам'ятникiв, пам'ятних
знакiв та мiсць поховань видатних дiячiв ОрганiзацiТ украТнських нацiоналiСТiВ.

Сектор к)iльтури райдержадмiнiстрацii;
вiддiл мiстобудування та архiтекryри

раидержадмlнlстрацl 1 ;

мiсцевi ради

TepMiH: жовтень 20|9 року

6, Встановити iнформацiйну дошrку бiля меморiалу <КриТвка> За СеЛОМ

Рокети в урочищi <<Морозiвсъка>> на ъдiсцi загибелi BoiHiB ОУН-УПА.
Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноТ дiяльностi
апар ату райдержадмiнiстрацiТ;
сектор культури райдержадмiнiстрацii;
Старсдобротвiрська сiльськ а рада

Терьлiн: до 14 жсвтня 2019 року

7. Встановити пам'ятний знак бiля меморiалу <КриТвка> за с. Рокети в

урочишдi <<Морозiвська)) на ъдiсцi загибелi BoTHiB ОУН-УПА.
tsiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзащiйноТ та iнформацiйноТ дiяльйостi
апарату райдерхсадмiнiстрацii;
сектор культури райдержадмiнiстрацti;
Стародобротвiрська сiльськ а рада

TepMiH: до 14 я{Oвтня 2019 року

8. Встановити шам'ятну таблицtо "i.TteHoBi ОУН Ъ4азяроlс Ганнi IBaHiBHi в

смт. .Щобротвiр (uул. Шкiлъна, 1).

tsiддiл коп,rунiкащiй з громадськiстю,
о;lганiзацiйноТ та iнформацiйноТ дiяльностi
апарату р айдержадмi нiстрацiТ;

сектор культури райдержадмiнiстрацii;
Щобротвiрська селишна рада



9. Встановйlти I1ам'я,Iгiу" д0|';ýч

смт. Щобротвiр (*ул. Б;,дiве;lьна, 5),

1 1. Встановити
полiтв'язнiв Пенцаку
148).

TepMiH: до 14 жOвтня 201,9 року

,аленовi ОУН Варзi VIapiT Степанiвнi в

Вiддiл гlомунiкацiй з громадськiстю,

органiзаuiйноi та iнфоршtацiйноТ дiяльностi
u*r.prry райлерхсадь,tiнiотрачiТ;
сектор кулътури райдержадмiнiстрацii;

Щобротвiрська сеrtиIцна рада

TepMiH: до 14 жOвтня 2а19 року

10. Встановити пам'ятнУ дошку BeTepaHoBi нацiонально-визвольних

змагань за волю i незалежцiстъ Украiъи Беньку Григорiю Iвановичу в

м. Кам'янка-Бузъка (вул- Вишнева, 11),

Вiддiл комунiкацiй з громадськlстю,

органiзацiИноТ та iнформацiйноТ дiяльностi
апарату райдержадмlнlстрац11 ;

сектор культури райдержадмiнiстрацii;
Кам'янка-Бузька мiсъка рада

Терплiн: до 14 жовтня 2019 року

пам'ятну дошку ,t-ценовi оун, головi районноi спiлки

Ярославу Сrепurпо*ичу в м. каъq'янка-Бузъка (вул Лiцейна,

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,

органiзашiеlноТ та iнфорляацiйноТ дiялъностi

аЕ арату райдеря<адц,liнi страцiТ;

сектор купьтури райдержадмiнiстрацiТ;
Кам'янка-Бузька мiсъка рада ;

i'

TepMiH: до 14 жовтня 2019 року

12. ВстаНовитИ паlл,t'ятнУ дOirrкУ Ll;.iClZ]_i,i *},'i]" i]l:tяrl ГrtэфанiТ ПeTpiBHi, Яйку

ВасилЮ МихайлОвичу, ГIeTpiBy h,4rако_цi frл'.rл;трови"iv. ГIез,рiв Любомирi Петрiвнi в

м. Кам'янка-Бузька (вул. ТТIевченка, З0),

Вiддiл коrrтунiкацiй громадськiстю,

органiзаIдiйноТ та iнформацiйноi дiяльностi
u*up *rу р айдержадмiнiстрацiТ ;

сектор кулътури р айдержадмiнi страцii;

Кам' янка-Бузъка MicbKa рада

Терьлiн: до 14 жOвтня 2019 року



13. Встановити пам'яттiY дOj_ilк}- '-l,:eHOBi Oyt]

м. Кам'янка-Бузъка (вул. Я. ТЧ4зlдрого, З8)"

Вiддiл коruунiкацiй

Бабичу Михайлу в

з громадсъкiстю,

tзрг,ачiзаtliйноТ та iнформацiйноТ дiяльностi

u,,opuuy райлержадмi нiстрацiТ;

сектOр кулътури райдержадмiнiстрацiТ;
Кам' янка-Бузъка MicbKa рада

TepMiH: до 14 жовтня 2019 року

14. ЗабеЗпечи,lИ Ii[)€;t-iiraiiii.:, triec(ja1/,tsHoT зиставки, присвяченоТ

створенЕя оУН, у районном,ч на}]о,ц€{}l,,i! iоцri ь{, [tам'янка-Бузька,

Сектор культури райдерl*tадмlнlстрацll;

TepMiH: 4 х<овтня 2а19 року

15.Забезпечити органiзацiъо та проЕедення екскурсiй для учнiв закладiв

загальноi середнъоТ освiти в музеТ дi",ri* оуН та громадських музеiв, якi

висвiтлюють гrерiод дiялъностi оун, а такO}к забезпечити промоцiю громадсъких

музеiв.
в lддi;: освiти райдержадмiнiстрачiт;
ссктор кyльтури райдержадмiнiстрацii

Г*iэ,,"r iH : протягФlч{ року

16. ЗабеЗшечити органiзацiло та ili]оведе{-{ня у закдадах загальноТ середньоТ

освiти ypoKiB icTopiT Оргаяiзаitii ул.гаiнськлгt нацiоналiстiв. круглих столiв,

по rф"рa, цiй, пр исts я ЧеН'?1х !} $ *i_-, 
jirl.r r; с г в i} t]CIf Id я ОУ Н "

В iддiл освiти райдержадмiнiстрацii

TepMiH: вересень-грудень 2019 року

17. IнфоРмацirО прО ilрС,Вед.Н\, вилi{iнання п_пану заходiв надати вiддiлу

комунiкацiй з гроNfад.сълliс-;r;. Llргарiззцiр-rноТ та iнформацiйноТ дiяльностi апарату

раИдержадмiнiсiрu,rij] ui 
'',,._li,l.jri.l 

,'ii] i]ijiсij-jl]вленI,tх теiэмiнiв виконання,

{] 1ддr :l асвiт;t раliлер;кадмiнiстрацiТ;
сектор купътури райдержадмiнiстрацii;

угrравлiння соцiального захисту населення

мiсцевi ради

TepbriH: лtл 28грудня 20i9 року

90-рiччю


