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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 жовтня 2016 року						                     	№ 327
Про відзначення на Чечельниччині Дня Українського козацтва	

На виконання Указу Президента України від 07 серпня 1999 року № 966/99 «Про День Українського козацтва», розпорядження голови облдержадміністрації від о6 жовтня 2016 року № 746 «Про відзначення на Вінниччині Дня Українського козацтва», з метою збереження героїчної та духовної спадщини Українського козацтва, виховання у громадян почуття патріотизму та поваги до історичного минулого українського народу, враховуючи історичне значення й заслуги козацтва в утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес державотворення:

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

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

3. 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 № 327
С К Л А Д
організаційного комітету з підготовки та відзначення 
на Чечельниччині Дня Українського козацтва

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 Чечельницького відділення поліції Бершадського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області (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 № 327

З А Х О Д И
з підготовки та відзначення  на Чечельниччині Дня Українського козацтва

1. Затвердити відповідні плани заходів з підготовки і відзначення на Чечельниччині Дня Українського козацтва та проведення 14 жовтня 2016 року у населених пунктах району урочистих та меморіальних заходів.
Оргкомітет, управління, відділи,  інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад
Жовтень 2016 року
2. Забезпечити покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних місць, поховань, пов’язаних з національно-визвольними змаганнями українського народу за участю керівництва району, активістів козацьких громадських організацій Чечельниччини.
Оргкомітет, управління, відділи,  інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад 
Жовтень 2016 року
3. Організувати:
3.1. Проведення тематичних уроків в загальноосвітніх навчальних закладах району на тему: «Вінниччина – край козацької слави», «Полковник Іван Богун – військово-політичний діяч України», «Богунова звитяга міста над Бугом».
Відділ освіти районної державної адміністрації
Жовтень 2016 року
3.2. Засідання «круглого столу» на тему: «Українське козацтво – знаковий період на шляху українського державотворення»; перегляд історичного досьє «Вінниччина – славний край козацький» за участю учнів.
Відділ освіти, культури та туризму  районної державної адміністрації
Протягом 2016 року
3.3. Проведення спортивних змагань «Козацькі забави», «Бойовий гопак», «Триглав» у районі.
Сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти  районної державної адміністрації 
Жовтень 2016 року
4. Забезпечити:
4.1. Упорядкування пам’ятників, пам’ятних знаків та місць, пов’язаних з національно-визвольними змаганнями українського народу різних часів. 
Виконкоми селищної та сільських рад
До 14 жовтня 2016 року
		4.2. Поповнення фондів бібліотек району новими виданнями, які висвітлюють історичні події доби козаччини та національно-визвольних змагань українського народу різних часів, видатних постатей.                             
Відділ культури та туризму  районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад        Жовтень 2016 року
5.Організувати:
        	5.1. У краєзнавчих музеях району курс тематичних занять і екскурсій «Історія козацького війська».
Відділ культури та туризму  районної державної адміністрації
Жовтень 2016 року
5.2. У навчальних закладах району та бібліотечних закладах виставку «Уклін козацькій славі» і тематичні лекції: «Запорізька Січ – форпост захисту прав і свобод українського народу», «Вінниччина – край козацької слави».
Відділ освіти, культури та туризму    районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад
Жовтень 2016 року 
5.3. Тематичні книжкові виставки «Козацтво як український феномен», «Про козацькі часи мовою книги», «Батьківська земля, краю козачий, краю святий – Україно» у виставкових залах бібліотек, музеях, будинках культури, шкільних бібліотеках.
Відділ освіти, культури та туризму    районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад
Жовтень 2016 року 
5.4. Демонстрації тематичних радіопередач, публікації у місцевих засобах масової інформації матеріалів з висвітлення історії Українського козацтва та сучасного козацького руху на Вінниччині. 
Редакція районної газети «Чечельницький вісник»,  місцеве радіомовлення «Лада-Радіо»
13-14 жовтня 2016 року 
6. Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести поминальні та заупокійні панахиди і богослужіння у храмах за українських борців, полеглих за незалежність України.
Організаційний відділ апарату  районної державної адміністрації
Жовтень  2016 року



П’яніщук

ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження

«Про відзначення на Чечельниччині Дня Українського козацтва»

Проект розпорядження розроблено  організаційним відділом апарату райдержадміністрації  у  зв’язку  з відзначенням Дня Українського козацтва, з метою збереження героїчної та духовної спадщини Українського козацтва, виховання у громадян почуття патріотизму та поваги до історичного минулого українського народу, враховуючи історичне значення й заслуги козацтва в утвердженні української державності та його вагомий внесок у сучасний процес державотворення,

     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 Українського козацтва»
1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Проект розпорядження голови райдержадміністрації розроблено організаційним відділом апарату райдержадміністрації у зв’язку з відзначенням на Чечельниччині Дня Українського козацтва.

2. Мета і шляхи її досягнення
Проект розпорядження приймається з метою належного відзначення на Чечельниччині Дня Українського козацтва 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 07 серпня 1999 року № 966/99 «Про День Українського козацтва», розпорядження голови облдержадміністрації від о6 жовтня 2016 року № 746 «Про відзначення на Вінниччині Дня Українського козацтва».

         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 відповідних мемуарних, публіцистичних та архівних матеріалів.

	8. Прогноз результатів
 Належне проведення заходів з відзначення на Чечельниччині Дня Українського козацтва. 


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

