
yKPAiHA
КАМ, ЯНКА-Б УЗЬ КА РМОННА ДЕРХtАВ НА АЛМIНIС ТРАЦUI

роз{тФрядж{ЕЕ{Е{fi
ЗО'r.rl.zщ ПэЧr? м" Кам'янка-Бузька 2/2 2, 'а/.а у 2g

Про вidзначення 28-i рiчнuцi
незалемсносmi YKpaita u

На tsиконання УказУ Г{резrадел+т;; },'ltpa.Tr{iT вiд 11 липня 2сlg року J\ъ
5lзl20|9 <Про вiдзначення 28-Т рiчн;tцi ,u=*"**ru*cTi УкраТни>>, розпорядженняЛьвiвсъкоТ облдержадмiнiстрацiТ вiд 2t, "ц}iг{ня 2*19 pony Ns79Цаl5-|9 кПро
вiдзначення 2B-i рiчницi незалежНостi -УкраlЪи>> 

з пдетO}С гiдного вiдзначення у2aD роцi 28-Т рiчницi незалежностi УкраТни:

i. Створити органiзаtliйнит? K*MiTeT з пiдготOвки та вiдзначення 28-I
рiчницi незаIIежностi Укра;Ъи (надSi]i - *ргкол,,тiтет) та затвердити його склад
згiдно з додатко}чf.

3. Контролъ за tsиконанням розпс)рядження пскласти на керiвника апарату
райдержадмiнiстрацiТ Л.ЕисачаýOькч.
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вашкiвський
станiславович

Келеберла
Тарас Вололltьrи |-1l_}{},i, :

омелян
Олег Ярос,tctboBl,t";

височанська
Любов Петрiвна

Ковалюк
степанович

Кравець
Олександра

/]одаток
до розпорядження гоJIови

Кам' янка-БузькоТ районноТ
дерх{авЕ[оТ адпдiнiстраlrii
в\д <<3О >> /Ll/е/-a 20].9 року
жrаt",, "-о8//3

СКЛАД ОРГАНIЗАЦIЙНОГО KOMITETY
з пiдготовки та вiдзначення 28-I рiчнишi

незалежностi УкраiЪи

Дндрiй - перший застугIник голови райдержадмiнiстрацii,
спlвголова оргкомiтету

- голOва районнот ради, спiвголова оргкомiтеry (за

згодоrо)

- мiський голова Кам'янка-Бузъкоi мiськоi ради,

спiвголова оргкомiтету (за згодою)

- керiвник апарату райдержадмiнiстрачii

Богдан - застуl]ник Кам'янка-Бузъкого мiського голови з

гуманiтарних питань (за згодою)

.НаЧаJIЬнИквiддiлУкомУнiкаuiйЗГрOМаДсъкiстю,
Мироiтiвна органiзацiйноi 

-та 
iнформацiйноТ дiяльностi

рЬ-йлержадмiнiстрацii, секретар оргкомiтету

Члени оргкомiтеry:
- начаJIьник управлiння фiнансiв райдержадмlнlстрац1l

; '.
- комаЕдир вiйськовоi частини А 462З (за згодою)

Барила
Людмила AHTоHiB_tla

Брагiн
Володимир
олексit"ловl,tч

Щякiвнич
IBaHHa N4ихайлiв*л;а

Загайко
Андр iй IVX их а ii-l, ort и,,l

Караман
BiKTop Володилдирt}Еrilj

- начаJIьник служби у сi-]раtsах дiтей

р айдержадшr iHicTp ачiТ

- наr{алъник уtrравлiння соцiального захисту населеЕня

райдержадмiнiстрацiТ

командир вiйськовоТ частини А 1463 (за згодоrо)



Ковтало
Василь
ВолодимирOвиtt

Койда
Тарас Богданови,+

Кучерепа
Роман Стефанович

паньонтко
г'алина Степанiвlзil

поломаний
lгор Стегtансвl,iч

Рулко
1\4икола Степановtач

CTpoHцirtbKrai-a

Роман Григtrlrсвl:lч

Шевчук
любов Василiвна

Ярiш
Володимир
Володимировl{tл

(за зголою)

i

НовояричiвЁький декан УГКЦ (за згодою)

Л.Ш"Височацська

О" Богдан Горбаль

О. Ярослав ЦJик"i,-lr;

о.Микола
,Щем'яновський

Керiвник ашараry

* rtадальнвтк вiддiлу освiти райдсржадмiнiстрацiТ

- завiдувач сектору молодi та СПОРТУ

райлержадмiнiстрацii

- директор КF{П <<Кам'янка-Бузька tРЛ) (за згодою)

. директоР Кам'янка-Бузъкого районного центру

соцiалъних служб для сiм'i, дiтей та молодi

- головний редактор районного народного часопису

<<Пtиття i слово>> (за згодою)

- гоJIова гропладськот органiзацii захисту прав та

iHTepeciB BoTHiB АТО (за згодою)

- началЬник Каъц'янка-Бузъкого рЕМ (за згодою)

- Завiдlrвач сектору купьтури райдержадмiнiстрачiТ

- начаJIъник Кам'янка-Бузького вiддiлу гrолiцiТ (за

згодою)

Кам'янка-Бузький декан УГКЦ (за згодою)

благочинний Кам'янка-Бузького благочиння гfi{у

райдержадмiшiстраиiТ



ЗАТВЕРЛХtЕНО
Розглоряджетн: голови

р айдерх<адмiнrстр ацrl

вiд ( Э_8 "/ц,п,Lц2O}9 
рокУ

N;Бр,/jд jз//9

ýъJýAsý

заходiв з гяiдгtэтовки т,а вiдз**аченшя

;r-Т рiчниtяi я{езалежtностi YKpaTr*Ba

органiзачiюта{I$]sВf;ДенняЦеремояiТУроЧи-сТоГопiДняття
УкраТни 2З **tэгtн* Zq; u 9 року "v ýенъ Д*ржu*"ого Прапора

Вiддiп коr,чунiкащiй з гро:\{ад**r:;

органiзацiйноТ т,а . .'"ф"I_у"цlиНО1
дiялъностi райдержадмiнiстрацll; ..:.

ýектор кулътури райдержадмiнiстрацtt;

паiсцевi ради

Термitл: 2З серпня2а19 року

2органiзувати"" ji,:j::т:15:Jrч;:J;"JJ,3ъТ#,,}ТЁ"#;J}ъ';ffi:';

i;хзх_a,rj; 
*#;НН', 

;J*,T"?'--;Ti;:-;;;"' *,*u,uиьл дiячам украТнСЬКОГО

державотворення в Еаселених ITyHKTax райоt+ч" ,й з громадськiстю,*it|i:Тлл:.Y"УJ:r'*uu'"* 
iнформачiйноi

{)рганiзацlино1
дiялъностi райдержадмiнiстрачiТ;

сектOр купътури райдерхсадмiнiстраuii;

ъдiсцевi ради

'TepMiH: 24 серпня 2019 року

з. ЗабезПечитИ вивirrrування ;]ержаЕнФгФ ТТрагтора УкраТни на будiвлях органiв

державноi влади, спорудах 1 установах, а ,,uо*й б_л,цинках громадян у населених

пунктах району" tsiддiд комунiкацiй з громадсъкiстю

*$I',чЪ*чiйноТ та . '"ф":,yацiйно
oi*n"u"*Ti р айдержадмiнiстрац11 ;

пцiсцевi ради

1- Забезгtечити

Щержавного Прапора
Украiни.

TepMiH: 24 _серпня2аý року



4. Вжити дсдаткових захФдiв iз забезг{ечення благоустроIо населених пунктiв,

упорядкУвання об'ектiв культурноТ сг]адtttиijвl, шап,t'ятникiв, шам'ятних знакiв та

мiсцъ ,,оховань видатних дй,riв укратнсъког0 держаЕOтtsорення, борrriв за

неза,тежнiстЪ Y*pui"* У хХ .r*niuii, учасникiв операuii об'еднаних сил,

антитерОристичнОТ операшiТ, заходiв iз забезiтечен}tя нацiоналъноТ безпеки i оборони,

вiдсiчi та стримування збройнот агресiт Росiйсъкот Федерацiт у Щонецъкiй i

Лугансъкiй областях.
Вiддi:l мiстобулуванЕя та архlтектури

р айдерlкадмiнiстрашiТ;

мiсцевi ради

TepMiH: до З tr сершня 2аý рокУ

5. ЗабезЦечити органiзаllirо та гIр*в*дення в уквавлiннi соцiальног0 захисту

насеJIення райцевжадмлнtстращiТ, те-lзи'орiальЕ{ому _ "центрi 
соцiалъного

обслугоВування (надання еоцlаriънrпо ***пуг) урочистих зборiв, тематичних вечорiв,

святкових концерт{в, шрисЕячених icTopiT украТн*ьксго державотворення, за у{астю

предстаВникiВ органiВ викоirавч*Т в.гiадii', орг*лiв пtiсцевого самоврядуванн,I,

громадсьп"*, р*пЬiйних, вете}] ацських орг,анi заlдл й "

Управлiння сотдiалъного ...захисту
н асеrtе}tня р айдер}кадмlнlстрац11

б. Органiзувати та проЕести

розважаJIьнi заходи" iнтелектуаlтънi iгри,

Дню Незалежностi УкраТни,

TepMiH: до 31 серпня 2аР року

кулътурно-мистецькi акцiТ, спортивно-

кI{ижково-журнаJIьнi виставки присвячених

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,

органiзацiйноТ та iнформацiйноi

дi"пu"о.тi райдержадмiнiстрачiТ;
вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii;4 ...

. сектор купьтури рйдержадмlнlстр€цlц 
_сектор молодi та cTiopry

райдержадмiнi стр ачiТ;

мiсцевi ради

TepMiH: до 31 серпня 20119 року



Вiддi-iт коьпунiкацiй з громадськiстю,
органiзатtiйнот та iнформацiйноi

дiяльн clcTi райдержадмiнiстрацiТ

'TepMiH: до 31 серпня 2019 року

8. Забезпечити rцироке iнфорп,tаrriйне висвiтлення в засобах масовот

iнформаЦiТ заходiв приурочених 2Е-й рiчничi незалеi{tностi УкраТни,

Вiддiл коъ,tунлкащiй з грOмадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноТ

дiялъностi райдержадмiнiстрацiТ

'Герьаiн: до З i серпня 2Ot9 рOку

9. Iнформацiю г{ро ilрсЕеде}r_у роботу надати до вiддiлу комунiкаrliй з

громадсЬкiстю, органiзаrдitноТ та iнфЬiзмацil,iноТ дiяльностi райдержадъцiнiстрацii
{Jектоlэ культури райдерlкадмlнlстрац11;

вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ;

Вiддiл мiстобудування та архlтектури

р айдержадпtiнiстрацiТ;
сектOр п,лолодi та спорту

райдержадмiнi страцii;

управлiння соцiального захисту
населення райдержадмiнiстрацii;

мiсцевi ради

TepMiH: до 2 вересня20|9 року


