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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27 жовтня 2016 року							                   № 337
Про затвердження заходів щодо 
відзначення на Чечельниччині 
500-річчя  Реформації

На виконання Указу Президента України від 26 серпня 2016 року №357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації», відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 21 вересня 2016 року № 694 «Про затвердження заходів щодо відзначення на Вінниччині 500-річчя  Реформації», з метою визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України та вияву поваги до їхньої ролі у житті українського суспільства:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на Чечельниччині 500-річчя Реформації (далі – Організаційний комітет) у складі згідно з додатком №1.
	2.  Затвердити план заходів щодо відзначення на Чечельниччині 500-річчя Реформації, додаток №2.
3. Структурним підрозділам райдержадміністрацій, виконкомам селищної та сільських рад забезпечити виконання Заходів, про що інформувати організаційний відділ апарату райдержадміністрації до 31 жовтня 2016 року для подальшого інформування облдержадміністрації до 1 листопада 2016 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови  райдержадміністрації О.Беседу.
Голова районної 
державної адміністрації                                                                   С.Пустовий

                О.П’яніщук
                Н.Никитюк
                О.Атаманенко
	      О.Косаківська
                О. Тимофієва
                О. Беседа
Додаток №1
До проекту розпорядження    
голови  райдержадміністрації
від 27 жовтня 2016 року № 337

С К Л А Д
організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо   відзначення  на Чечельниччині 500-річчя  Реформації

БЕСЕДА
Ольга Віталіївна              

-
заступник голови райдержадміністрації,
співголова оргкомітету

КРУК
Наталія Анатоліївна
-
заступник голови районної ради, співголова оргкомітету (за згодою)

АТАМАНЕНКО
Олег Петрович
-
начальник організаційного відділу апарату райдержадміністрації

ГАРМАШ
Євгеній Володимирович
-
пастор Християн Адвентистів сьомого дня (за згодою)

ДЕМЕНЧУК
Галина Василівна

-
начальник відділу освіти райдержадміністрації
  		
   
КУЧЕРЯВИЙ
Юрій Олексійович         
-
 редактор районної газети «Чечельницький вісник» (за згодою)  
                                                                                                                 
ОЛІЙНИК
Олена Іванівна          
-
менеджер місцевого радіомовлення «Лада-Радіо» (за згодою)

ТИМОФІЄВА
Ольга Георгіївна
-
керівник апарату  райдержадміністрації


ШУМИЛО
Аліна Петрівна                        
-
начальник  відділу культури та туризму
райдержадміністрації
		


 
Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                           О.ТимофієваДодаток №2
До проекту розпорядження    
голови  райдержадміністрації
від 27 жовтня 2016 року № 337
                                                                                                                                                                                                 
ПЛАН
заходів з підготовки та відзначення  на Чечельниччині
500-річчя  Реформації
                                                                                                                                                                   
         1. Провести за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, релігійних організацій та громадськості урочистості з нагоди 500-річчя Реформації  урочистості заходи.
Організаційної відділ апарату райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, релігійні організації, виконкоми селищної та сільських рад
Жовтень 2016 року
 	2. Культурно-освітніми закладами району  провести круглі столи, виставки-перегляди літератури, літературні години, інформаційні повідомлення «Історія розвитку періоду Реформації», «Відомі письменники періоду Реформації», години спілкування «Україна і Реформація», бесіди «Що дала світу Реформація».
Відділ освіти, культури та туризму райдержадміністрації, релігійні організації

Протягом 2017 року

3. Провести фестиваль духовної християнської музики та співу.
Відділ культури та туризму райдержадміністрації, релігійні організації
Жовтень 2016 року
  	4. Створити музейними закладами району музейні експозиції, присвячені 500-річчю Реформації.
Відділ культури та туризму райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад
Протягом 2017 року
  	5. У навчальних закладах району провести просвітницькі заходи з висвітлення історії Реформації.
Відділ освіти райдержадміністрації
Протягом 2017 року
    	6.  Інформацію про проведені заходи  висвітлити у районних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
Організаційної відділ апарату райдержадміністрації, редакція газети «Чечельницький вісник», місцеве радіомовлення «Лада-Радіо»
Протягом 2017 року





Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                           О.Тимофієва
ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження

«Про відзначення на Чечельниччині 500-річчя  Реформації»

Проект розпорядження розроблено  організаційним відділом апарату райдержадміністрації  у  зв’язку  з відзначенням 500-річчя  Реформації, з метою визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України та вияву поваги до їхньої ролі у житті українського суспільства,

     та погоджено:
     без зауважень

     Керівник  апарату   районної  
     державної  адміністрації                           _____________  О.Тимофієва

    Начальник організаційного
    відділу апарату  райдержадміністрації    _____________ О.Атаманенко


     із зауваженнями (пропозиціями),
     які враховано

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                                                          (ініціали та прізвище)

     із зауваженнями (пропозиціями),
     які враховано частково

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                                                           (ініціали та прізвище)

     із зауваженнями (пропозиціями),
     які не враховано

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                                                          (ініціали та прізвище)







Головний спеціаліст організаційного відділу
апарату районної  державної  адміністрації			             О. П’яніщук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження 
«Про відзначення на Чечельниччині 500-річчя  Реформації»

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Проект розпорядження голови райдержадміністрації розроблено організаційним відділом апарату райдержадміністрації у зв’язку з відзначенням на Чечельниччині 500-річчя  Реформації.

2. Мета і шляхи її досягнення
Проект розпорядження приймається з метою визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України та вияву поваги до їхньої ролі у житті українського суспільства.

3. Правові аспекти
Проект розпорядження приймається відповідно до Указу Президента України від 26 серпня 2016 року №357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації», відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 21 вересня 2016 року № 694 «Про затвердження заходів щодо відзначення на Вінниччині 500-річчя  Реформації».

4. Фінансово-економічне обґрунтування
          Проект розпорядження не  потребує  додаткових  матеріальних  та  інших  витрат.

	5. Позиція заінтересованих органів
Проект розпорядження підлягає обов’язковому виконанню управліннями, відділами, структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами селищної, сільських рад району.

6. Регіональний аспект
Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

7. Громадське обговорення
Висвітлення в місцевих засобах масової інформації про проведені заходи  500-річчя  Реформації.

	8. Прогноз результатів
 Належне проведення заходів з відзначення на Чечельниччині 500-річчя  Реформації. 


Головний спеціаліст організаційного відділу
апарату районної  державної  адміністрації		           	 О. П’яніщук

