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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
         
25 липня  2019 року                                                                                                                №18

Про роботу виконавчого комітету з розгляду  
звернень громадян за І півріччя  2019 року



          Відповідно до статті 38 пункту 1/б/ Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про звернення громадян»,  Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації  громадянами конституційного права на  звернення», з метою забезпечення  належного розгляду звернень громадян, виконавчий  комітет  сільської ради  ВИРІШИВ:


1. Інформацію секретаря виконкому О.П.Таранець   про роботу виконавчого комітету  з розгляду звернень громадян за І півріччя 2019  року  прийняти до відома.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Посилити контроль за належним виконанням Закону України "Про звернення громадян" та Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації  громадянами конституційного права на звернення».
3. Сільському голові та секретарю виконкому  забезпечувати всебічний розгляд та оперативне вирішення всіх звернень громадян.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.





    Сільський голова                                                                    М.С.Пипко
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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я 

25  липня  2019 року                                                                                                 №19

Про підготовку  до  відзначення  Дня
незалежності України  



         Відповідно до  статті  40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" враховуючи велике  історичне значення  здобуття  Україною незалежності та важливість  розбудови суверенної, демократичної,  соціально-правової  держави,  утвердження  національної  ідеї  в  суспільстві, та з метою підготовки до  відзначення 28-ї  річниці незалежності України на території сільської ради, виконавчий комітет  сільської ради   В И Р І Ш И В:


1. Створити оргкомітет  з  підготовки  та відзначення  Дня Незалежності України  у складі згідно з додатком.               
2. Затвердити заходи з відзначення Дня Незалежності  України.
3. Провести урочисте підняття Державного прапора України 23 серпня 2019 року.
              4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.





   Сільський голова                                                                М.С.Пипко


















                                      ДОДАТОК 
                                                                                       до рішення виконкому Куренівської 
                                                                                       сільської ради  від 25.07.2019 року №19





СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та відзначення
Дня Незалежності України


       Пипко Микола Степанович                   – сільський голова,  голова оргкомітету
       Недзеленко Володимир Михайлович  – заступник голови виконкому
       Атаманенко Надія Миколаївна            -  директор будинку культури,
       Перепелиця Світлана Михайлівна       - член виконкому, 
       Терезюк Василь Петрович                    - член виконкому, завідуючий медпунктом,
       Турчинська Валентина Миколаївна     - соціальний працівник РЦ СССДМ
       
       
      



         Секретар виконкому                                                    О.П.Таранець
    
























                                                            З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
                                                                                       рішенням  виконкому Куренівської 
                                                                                       сільської  ради  від 25.07.2019 року №19                                                                                                                 
                                                                                                                   
                                                                                
З А Х О Д И
    з підготовки  та відзначення  28-ї річниці незалежності України

1. Підготовку та  організацію  святкових  заходів  з нагоди 28-ї річниці незалежності України використати  для  консолідації  та демократизації  суспільного  життя  села, зміцнення державотворчої  ідеї,   національного  та  духовного  виховання  молодого покоління.

	Провести: 


2.1. Урочисте підняття Державного прапора, урочисте засідання та святковий концерт до Дня незалежності України та до дня Державного прапора  України.
23, 24  серпня   2019 року                              виконавчий  комітет  сільської ради

2.2.Єдиний  день  інформування  населення, приурочений  28-й   річниці   незалежності  України.
Серпень-вересень  2019 року                     виконавчий  комітет  сільської ради 

2.3. Обстеження в’їзних знаків та  прилеглої до  сільської ради території  з метою їх впорядкування і приведення  у відповідність з додержанням державної та місцевої  символіки.
серпень 2019  року                                 виконавчий  комітет  сільської ради.   

3.Організувати:

3.1. Покладання вінків та квітів до пам’ятних  місць, проведення  культурно-масових, спортивних, інших заходів.
24  серпня  2019  року                       виконавчий  комітет  сільської ради 

3.2. Виставку “Державність вимріяна  поколіннями” , «Історія Українського прапору»
в сільській  бібліотеці   
23, 24 серпня 2019 року                           виконавчий  комітет  сільської ради

3.3. Поновлення  державної  символіки, проведення  заходів з благоустрою населеного пункту, упорядкування пам’яток культури та історії.
серпень  2019 року                             виконавчий  комітет  сільської ради

4.  Забезпечити участь делегації від села у святкування 28-ї річниці незалежності України  в районі.
23 серпня 2019 року                           виконавчий  комітет  сільської ради

5. Рекомендувати релігійній громаді провести  заздоровні молебні за Україну та заупокійні за земляків, які в різні часи виборювали незалежність України.
серпень  2019 року                           виконавчий  комітет  сільської ради



