
yKPAiHA
КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВНА АДДШСТРАЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про захоdа з вidзначення у 2020 роцi
Дня пшrw'яmi захаснакiв YKpaiHa,
якi заzанула в бороmьбi
за незшле)tснiсmь, суверенimеm i
mер аmор ia,lbHy t4iлiснiсmь Укр aiH а

На виконання пункту 2 розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05
серпня 2020 року J\Ъ 965-р <Про заходЙ з вiдзначення у 2020 Роцi Щня пам'ятi
захисникiв УкраiЪи, якi загинули в боротьбi за нез€UIежнiсть, cyBepeHiTeT iтериторiальну цiлiснiсть Украiъи>l Розпорядження Львiвськоi
облдерЖадмiнiстрацii вiд 2l серпня 2020 року Nsбб5/0/5-20 uПро заходи з
ВiДЗНаЧеННЯУ 2020 РОЦi Щня пам'ятi.u*".""*iв УкраiЪи, якi.u.""уо" в боротьбi
за нез€Lпежнiсть, cyBepeHiTeT i територiа-irьну цiлiснiсть УкраrЪиц , й.rоrо
забезпеченнrI вшануваннrI та засвiдченшI поваги до захисникiв УкраiЪи, ikнього
н€шежного соцiалъного забезпечення, а також пiднесення почуття патрiотизму в
молодого поколiння:

1. Затвердити ГIлан заходiв з вiдзначення
захиспикiв Украiъи, якi загицули в боротьбi за
територiт"rу цiлiснiсть Укратни, що додаеться.

у 2а20 роцi Щня пам'ятi
незaulежнiсть, cyBepeHiTeT i

2, Забезпечити виконання Гfuану заходiв з урахуванням проведеннт
протиепiдемiчниХ заходiв, пов'язаних iз запобiганнrlм ,rо-"р."ню на теритррiт
|кцаtнИ гостроТ респiратОрноТ хворобИ coVID-19, сприЧинЬноi KopoHaBipy"b,
SARS-CoV-2.

3. Контролъ за
районноТ державноТ
обов'язкiв.

виконанням розпорядженнr1 .rо*оuй" на заступника голови
адмiнiстрацiI вiдповiдно до розподiлу функцiон€Lпьних

Голова х.зАмулА



ЗАТВЕРЛКЕНО
розпорядження голови

районноТ державноТ адмiнiстрацi'i
вiдZý_QtЁО_/_Q_Ng /l4 l1,1 ,1t/s,,)

плАн
заходiв з вiдзначення у 2020 роцi Щня памОятi захисникiв УкраТнио

якi загинули в боротьбi за Еезалежнiсть, cyBepeHiTeT i териТоРiаЛЬНУ
цiлiснiсть Украiни

1. Забезцечити пiдготовку та проведення у населених пунктах РаИОНУ
заходiв iз вшанування пам'ятi захисникiв УщраiЪи, якi загинупи в боРОТЪбi За

районупiдготовку

неза.тiежнiстъ, cyBepeHiTeT i територiалъну цiлiснiсть У_краiни, За )Л{аСТЮ

представникiв органiв державноi влади, органiв мiсцевого самоВряДУВаННrI,

уrасникiв заходiв iз забезпечення нацiона-гtъноТ безrrеки i оборони, вiДСiЧi i
стримування збройноi агресii РосiйськоТ Федерацii у Щонецькiй та ЛуганськiЙ
областях, осiб, якi чинили опiр незаконнiй окупацiТ та aHeKciT АвтонОМНОi

Республiки Крим та м. СевастопоJuI, представникiв духовенствq |роМаДСЬКОСТi.

Сектор культури, молодi та спорту

райдержадмiнiстрацii,
мiсцевi ради

TepMiH: 29 серпн я 202а року

. 2. Забезпечити проведення нацiонаJIьно-патрiотичних заходiв у заклаДах
культури, в мiсцях дислокацii вiйсъкових частин, установах та органiзацiях iЗ

заJýлIенням ik особового скJIаду таlабо штатних працiвникiв, BeTepaHiB вiйни-
у.rасникiв антитерористичнот операцii, уrасникiв заходiв iз забезпечення
J. ll

нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi та стримування збройноТ агресiТ

Росiйськоi Федерацii у ,Щонецькiй та Луганськiй областях, осiб, якi чинили опiр
незаконнiй окупацii та анексii Автономноi Ресrryблiки Крим та м. Севастополя.

Сектор кулътури, молодi та спорту

райдержадмiнi страцiТ,
мiсцевi ради

Термiп: 30 серпня 2020 року

3. Провести ВсеукраТнську акцiю пам'ятi <<Соняю>.
a

Сектор кулътури, молодi та спорту

райдержадмiнiстрацii,
мiсцевi ради

TepMiH: 28 серпня2020 року



4. Забезпечити }лIасть у велопробiry BeTepaHiB вiйни з нагоди ,.Щня гlам'ятi
захисникiв Украiни <<Вшануемо пам'ять захисникiв УкраiЪи>> за маршруТоМ
Ужгород - Марiуполь.

Управлiння соцiа-rrьного захисту
населеннrI райдержадмiнiстрацii

TepMiH: 31 серпня 2020 року

5. Сприяти зЕrл)ченню активних громадян до всеукраiЪського
патрiотиr"оiо забiry в пам'ять про загиблих воiЪiв <<IIIАНУЮ BOIHIB, БIЖУ
зА гЕроiв укрдitпь.

Сектор культури, мqlлодi та спорту

р айдержадмiнiстрацii,
управлlння соцlапьного захисту
населення раидержадмlнlстрац1l

TepMiH: 26 вересня 2020 року

6. Забезпечити урочисте покJIадеЕня KBiTiB у населених tý/нктах району до
пам'ятникiв, меморiальних знакiв, мiсць поховань захисникiв Украiни та

урочистi збори за rIастю BeTepaHiB вiйни, членiв сiмей загиблих захисникiв
УкраiЪи, представникiв сектору безпеки i оборони, |ромадсъкостi.

Сектор культури, молодi та спорту
р айдержадмiнiстрацii,
мiсцевi ради

Терм iн: 29 серпнrI 2020року

7. Забезпечити приспущення ,Щержавного Прагlора УкраiЪи , на
адмiнiстративних будiвлях органiв державноi влади, державних пiдприемств,
установ i органiзацiй, у вiйськових чаётинах.

Сектор культfри, молодi та спорту
райдержадмiнiстрацiТ,
мiсцевi ради

TepMiH : 29 серпня 2020 року
;

8. Забезпечити оголошення заг€шIьнонацiональноi хвилини мовчання на
вшануваннrI пам'ятi за захисниками Украiни, якi загинули в боротьбi за
незzlпежнiсть, cyBepeHiTeT i територiальну цiлiснiсть УкраiЪи, шляхом зупиненшI
на цей час роботи в органах державноi влади та органах мiсцевого
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самоврядування, на пiдприсмствах, в установах та органiзацiях (*pi, тих, де
встановлено безперервний режим роботи), руху |ромадського та приватного
транспорту з подаванням вiдповiдних звукових сигналiв.

Сектор культури, молодi та спорry
раидержадмlнlстрац11,
мiсцевi ради

TepMiH: 29 серпня 2020 року

9. ЗабезпеченнrI встановлення зменшених копiй державного прапора на
могилах захисникiв УкраiЪи та могилах тимчасово невстаIIовлених загиблих
захйсникiв Украiни, якi загинули в боротьбi за незалежнiсть, cyBepeHiTeT i
територiаJIьЕу цiлiснiсть УкраiЪи.

Сектор культури, молодi та спорту
райдержадмiнiстрацiТ

TepMiH: 29 серпня 2020 року

10. Обмежити проведення розважzrльно-концертних заходiв на територiТ
Кам'янка-Бузького району.

Архiвний вiддiл райдержадмiнiстрацii,
мiсцевi ради

TepMiH: 29 серпня 2020 року

11. Органiзувати зустрiчi з чл9нами сiмей загиблих захисникiв Украiни,
СПРИяТи реалiзацii iнiцiатив |ромадськостi з метою виrIвлення проблемних
ПитанЁ ik соцiального забезпечення та вжиття заходiв для ik вирiшення.

Управлiння соцiа-гlьного заХисту

TepMiH: до 2fгру дня2022року

12. ОРганiзУвати у вiйськових частинах, закJIадах освiти, закJIадах культури
ТеМаТичнi виставки, перегляд фiльмiв, iншi iнформацiйнi заходи, присвяченi
ВшанУванню пам'ятi захисникiв УкраiЪи, якi загинули в боротьбi за
нез апежнiстъ, cyBepeHiTeT i територi а-гlьну цiлiснi сть Украiни.

Сектор культури, молодi та спорту
райдержадмiнiстрацii



TepMiH: до29 грудня 2022 року

13. Сприяти в органiзацii поiздок BeTepaHiB вiйни, членiв сiмей загиблих У
зону АТО/ООС з вiдвiдуванням вiйськових поховань захисникiв Украiни та З

Еагоди рiчниць визволення MicT на сходi УкраiЪи.

Управлiння соцiалъного захисту
населеннlI райдержадмiнiстрацii

TepMiH: до29 црудня 2022 року

14. Забезпечити широке висвiтлення заходiв з пiдготовки та проведення
заходiв iз вшануваннrI пам'ятi захисникiв УкраiЪи, якi загинули в боротъбi за
незалежнiсть, cyBepeHiTeT i територiальну цiлiснiсть УкраiЪи.

Архiвний вiддiл райдержадмiнiстрацii

TepMiH: 29 серпrrя 2020 року

15. Вжити додаткових заходiв iз запобiгання актам вандалiзму та

руйнуванню вiйсъкових меморiалiв, пам'ятникiв i мiсць поховань захисникiв
УкраiЪи.

Архiвний вiддiл райдержадмiнiстрацii,
мiсцевi ради,
Кам'янка-Бузький вiддiл полiцiТ
Головного управлiння Нацiональноi
полiцii у Львiвськiй областi

' TepMiH: до29 грудня 2022року

16. Вжити додаткових заходiв щ9до упорядкування пам'ятникiв, памiятних
знакiв, ceKTopiB вiйськових поховань, мiсцъ поховань захисникiв УкраIни, якi
загинули в боротьбi за нез€tгIежнiсть, cyBepeHiTeT i територiальну цiлiснiсть
Украiни. t,

Архiвний вiддiл райдержадмiнiстрацii,
мiсцевi ради

a

,, - TepMiH: З0 вересня 2020 року

|7. Сприяти . полiпшенню соцiа-rrьного, медичного та iнших видiв
обслуговування членiв сiмей загиблих захисникiв УкраТни та BeTepaHiB вiйни.
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Управлiння соцiального захисту
населеннrI райдержадмiнiстрацii,
КНП <<Кам'янка-Бузька [РЛ),
КНП <Новояричiвська районна лiкарнп>,

КНП <Щобротвiрська МЛ)

TepMiH: до29 грудня 2022 року

18. Забезпечити наданнrI н€lJIежноi квшiфiкованоТ медичноi допомоги
членам сiмей загиблих захисникiв Украiни, ветеранам вiйни, у{асникам
антитерористичноi операцii, особам, якi беруть ylacTb у здiйсненнi заходiв iз

забезпеЧенЕrI нацiонаЛьноi безпеки i оборони, вiдсiчi й стримуваннrI збройно?

агресii Росiйськот Федерацiт в ,щонецькiй та Луганськiй областях, та у{асникам
заходiв iз забезпечення нацiона-пъноТ безпеки i оборони, придiливши особливу

уваry вiдповiдним особам, якi прожив€lють у сiлъських населених ITyHKTax.

КНП <<Кам'янка-Бузька I_РЛ>,

КНП <<Новояричiвська районна лiкарня>>,
" КНП <,.Щобротвiрська МЛ)

TepMiH: до29 грудня 2022 року

19. Сприяти У проведеннi релiгiйними органiзацiями панахиди за

загиблими в боротьбi за нез€шIежнiсть, cyBepeHiTeT i територiальну цiлiснiстъ
Удраiни.

Архiвний вiддiл райдержадмiнiстрацiТ,
мiсцевi ради

TepMiH: 29 серпня 2020 року

У мiсцях проведення заходiв з вiдзначеннrl у 2020 роцi .Щня пам'ятi
захисникiв УкраТни, якi загинули в, боротьбi за незалежнiсть, cyBepeHiTeT i
територiальну цiлiснiсть Украiни, забезпечити охороЕу |ромадськоГо ПОРЯДКУ,

безпеку дорожнього руху та безпеку |ромадян у ра{ виникнення наДЗВичайНИХ

ситуацiй.
Архiвний вiддiл райдержадмiнiстрацii,
Кам'янка-Бузький вiддiл полiцiТ
Головного управлiння НацiональноТ
полiцii у Лiвiвськiй областi

20.

TepMiH: 30 вересня2020 року
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21. ПiД час проВедення заходiв забезпечити н€lJIежне медиltне та caHiTapHo-

епiдемiологiчне супроводження заходiв.
КНП <<Кам'янка-Бузъка lРЛ),
КНП кНовояричiвська районна лiкарня>>,

КНП <Щобротвiрсъка МЛ)

TepMiH: до 30 вересЕя 2020 року

22. Забезгrечити використання державними службовцями та

представниками цромадськостi стилiзованого знака пам'ятi <<соняю> як елемента

оДяry.

Архiвний вiддiл райдержадмiнiстрацii

TepMiH: 28 серпня 2020 року

2з. Iнформацiю про tIроведену роботу надати до архiвного вiддiлу

райдержадмiнiстрацiТ.
Сектор кулътури, молодi та сlrорту

р айдержадмiнi страцiТ,
сектор освiти райдержадмiнiстрацiТ,
управлiння соцiального захисry
населення райдержадмiнiстрацii,
мiсцевi ради,
Кам'янка-Бузький вiддiл полiцii
Головного управлiння Нацiоналъноi
полiцii у Львiвськiй областi,
КНП <<Кам'янка-Бузька IРЛ),
КНП <<Новояричiвська районна лiкарня>>,

КНП <<Щобротвiрсъка МЛ>

; ',-TepMiH: 
до З0 вересня 2020 року


