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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 жовтня 2016 року							                   № 326
Про відзначення на Чечельниччині Дня захисника України	

На виконання Указу Президента України від 14 жовтня 2014 року №806/2014 «Про День захисника України», розпорядження голови облдержадміністрації від о6 жовтня 2016 року № 747 «Про відзначення на Вінниччині Дня захисника України», з метою вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню українському народу, посилення суспільної уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження та розвитку національних військових традицій:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення на Чечельниччині Дня захисника України (далі – оргкомітет), що додається.

2. Затвердити заходи з підготовки та відзначення на Чечельниччині Дня захисника України (далі – Заходи), що додаються.

3. Відділу культури та туризму райдержадміністрації (Шумило А.П.) профінансувати видатки з проведення Заходів коштом, передбаченим на культурно-освітні заклади, згідно з кошторисом. 

4. Структурним підрозділам райдержадміністрацій, виконкомам селищної та сільських рад забезпечити виконання Заходів, про що інформувати організаційний відділ апарату райдержадміністрації до 19 жовтня 2016 року для подальшого інформування облдержадміністрації до 21 жовтня 2016 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Беседу О.В.

Голова районної                                                                                            державної адміністрації                                                      С.Пустовий
                О.П’яніщук
                Н.Никитюк
                О.Атаманенко
	      О.Косаківська
                О. Тимофієва
                О. Беседа
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
від 10 жовтня 2016 року № 326
С К Л А Д
організаційного комітету з підготовки та відзначення 
на Чечельниччині Дня захисника України

ПУСТОВИЙ
Сергій Михайлович
–
голова райдержадміністрації, співголова оргкомітету

П’ЯНІЩУК
Сергій Вікторович
–
голова районної ради, співголова оргкомітету (за згодою)

БЕСЕДА
Ольга Віталіївна
–
заступник голови райдержадміністрації, заступник співголови оргкомітету
АТАМАНЕНКО
Олег Петрович
–
начальник організаційного відділу апарату райдержадміністрації
БАСАЛИГА
Роман Іванович
–
начальник (за згодою)
ГОЛОВАНЬ 
Віталій Мелетійович
–
-	головний спеціаліст сектору молоді та спорту райдержадміністрації
ГУК
Петро Іванович
–
-	голова Чечельницької організації ветеранів України (за згодою)
ДЕМЕНЧУК             
Галина Василівна 
–
начальник відділу освіти райдержадміністрації
КУЧЕРЯВИЙ                           Юрій Олексійович
–
редактор районної газети «Чечельницький вісник» (за згодою)
ІВАСЕНКО Сергій Борисович
–
голова громадської Ради при Чечельницькій райдержадміністрації (за згодою)
МАРТИНЮК
Станіслав Миколайович

–
начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  
ОЛІЙНИК
Олена Іванівна
–
менеджер місцевого радіомовлення «Лада-Радіо» (за згодою)
ОНОПОЛЬСЬКИЙ
Юрій Григорович
–
голова громадської організації «Чечельницька районна спілка ветеранів АТО» (за згодою)
ТИМОФІЄВА       Ольга Георгіївна
–
керівник апарату райдержадміністрації
ШУМИЛО            Аліна Петрівна
–
начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації

П’яніщук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
від 10 жовтня 2016 року № 326

З А Х О Д И
з підготовки та відзначення  на Чечельниччині Дня захисника України

1. Використати підготовку і проведення заходів з метою вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню Українському народу, посиленню суспільної уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження та розвитку національних військових традицій.
Оргкомітет, управління, відділи,  інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад
Жовтень 2016 року
2. Провести:
    2.1 В населених пунктах району зустрічі із учасниками АТО, представниками громадської організації «Чечельницька районна спілка ветеранів АТО»; відвідування ветеранів війни та військової служби, військовослужбовців, інвалідів війни, учасників українського визвольного руху, які перебувають у соціальній лікарні та медичних закладах, сімей загиблих учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також організувати вшанування солдатських матерів та дружин.
Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, КУ «Чечельницький РЦ ПМСД», виконавчі комітети селищної та сільських рад
Жовтень 2016 року
2.2 Бесіди, години спілкування “Герої не вмирають”, “Люди здатні на подвиг”, “Захисник України в моїй родині”;  конкурси-виставки малюнку, плакатів, листівок “Пам'ятаємо своїх героїв”, “Героям Слава!”, “Хвиля миру”, “Тепло наших долонь”; акції “Подаруй радість захиснику”, “Турбота”, “5 картоплин” в навчальних закладах району; оформлення виставок художньої та публіцистичної літератури, фотографій, присвячених Дню захисника України в шкільних бібліотеках району. 
Відділи: освіти, культури та туризму  районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад
Жовтень 2016 року
2.3. Відповідну роботу щодо поліпшення соціально-побутового та медичного обслуговування ветеранів війни та військової служби, учасників українського визвольного руху та учасників бойових дій і АТО, сімей загиблих воїнів.
Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, КУ «Чечельницький РЦ ПМСД», виконавчі комітети селищної та сільських рад
Протягом 2016 року
3. Вжити додаткових заходів щодо героїзації осіб, які віддали своє життя за Україну:
        	3.1.  Рекомендувати розглянути питання щодо перейменування вулиць населених пунктів, де мешкали загиблі учасники антитерористичної операції на сході України, їх іменами.
Виконавчі комітети селищної та сільських рад
Протягом 2016 року
      	3.2. Встановити на будівлях шкіл, інших навчальних закладів, де навчались загиблі захисники України та підприємствах (установах, організаціях), де вони працювали до загибелі, меморіальні дошки та провести їх урочисте відкриття до Дня захисника України.
Виконавчі комітети селищної та сільських рад
Протягом 2016 року
4. Сприяти громадським організаціям волонтерів у здійсненні ними статутної діяльності, пов’язаної з проведенням заходів, присвячених Дню захисника України, надати допомогу в організації відвідування громадянами місць поховання загиблих.
Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, КУ «Чечельницький РЦ ПМСД», виконавчі комітети селищної та сільських рад                                 Жовтень 2016 року
5. Забезпечити:
5.1. Упорядкування меморіальних комплексів, пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних з іменами захисників України. 
Відділ культури та туризму  районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад
До 14 жовтня 2016 року
5.2. Проведення: 
	безкоштовної демонстрації художніх та хронікально-документальних кінофільмів для ветеранів війни та військової служби, учасників українського визвольного руху та учасників бойових дій і АТО із запрошенням на них шкільної молоді                             
Відділ культури та туризму  районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад        Жовтень 2016 року
тематичної виставки з фондів сільських краєзнавчих музеїв, бібліотек в холі районної державної адміністрації та районному будинку культури

Відділ культури та туризму  районної державної адміністрації
Жовтень 2016 року
5.3. Висвітлення в друкованих та електронних засобах масової інформації актуальних питань життя захисників України, привернувши увагу громадськості до їхніх проблем, висвітлити відповідні мемуарні, публіцистичні та архівні матеріали.
Організаційний відділ апарату  райдержадміністрації
Жовтень 2016 року
5.4. Охорону громадського порядку та дотримання вимог з безпеки дорожнього руху, медичного супроводу у місцях проведення заходів з відзначення Дня захисника України. 
Чечельницьке відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області
13-14 жовтня 2016 року 
6. Організувати урочисті покладання квітів, вінків та гірлянд до пам’ятників, меморіалів, обелісків, пам’ятних знаків та місць поховання загиблих захисників України. 
Оргкомітет, управління, відділи,  інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад
14 жовтня 2016 року
7. Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести поминальні та заупокійні панахиди і богослужіння в храмах, біля пам’ятників, обелісків, на меморіальних комплексах героїв, які полягли в боях за незалежність України.
Організаційний відділ апарату  районної державної адміністрації
Жовтень  2016 року



П’яніщук

ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження

«Про відзначення на Чечельниччині Дня захисника України»

Проект розпорядження розроблено  організаційним відділом апарату райдержадміністрації  у  зв’язку  з відзначенням Дня захисника України, з метою вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню українському народу, посилення суспільної уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження та розвитку національних військових традицій,

     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 Дня захисника України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Проект розпорядження голови райдержадміністрації розроблено організаційним відділом апарату райдержадміністрації у зв’язку з відзначенням у Чечельницькому районі Дня захисника України.

2. Мета і шляхи її досягнення
Проект розпорядження приймається з метою належного відзначення у Чечельницькому районі Дня захисника України з метою вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню українському народу, посилення суспільної уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження та розвитку національних військових традицій.

3. Правові аспекти
Проект розпорядження приймається відповідно до Указу Президента України від 14 жовтня 2014 року №806/2014 «Про День захисника України», розпорядження голови облдержадміністрації від о6 жовтня 2016 року № 747 «Про відзначення на Вінниччині Дня захисника України».

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 актуальних питань життя захисників України, привернувши увагу громадськості до їхніх проблем, висвітлити відповідні мемуарні, публіцистичні та архівні матеріали.

	8. Прогноз результатів
 Належне проведення заходів з відзначення на Чечельниччині Дня захисника України. 


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

