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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
17
’’
03
2015 р.

№
73

Про відзначення 71-ї річниці визволення Чечельницького району від нацистських загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

      Відповідно до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», Указу Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604/2012 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», розпоряджень голови облдержадміністрації від 06 березня 2015 року №147 «Про відзначення 71-ї річниці визволення Вінниччини від нацистських загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», від 07 лютого 2013 року № 54 «Про відзначення на Вінниччині річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, річниці визволення України від нацистських загарбників та проведення естафети Пам’яті з нагоди визволення Вінницької області від нацистських загарбників на 2013-2015 роки», з метою належного відзначення 71-ї річниці визволення Чечельниччини від німецько-фашистських загарбників та сприяння національно-патріотичному вихованню громадян, поваги до історичного минулого українського народу:

	Утворити організаційний комітет (далі – Оргкомітет) та затвердити план заходів (далі – План заходів) з відзначення 71-ї річниці визволення Чечельницького району від нацистських загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, що додається.


      2. Виконавчим комітетам сільських та селищної рад, структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити проведення заходів в населених пунктах, трудових колективах, навчальних закладах району.

      3. Селищному, сільським головам, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, задіяним у виконанні цього розпорядження, про хід виконання Плану заходів інформувати сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації до 25 березня 2015 року для подальшого узагальнення та інформування облдержадміністрації до 27 березня 2015 року.
	Відділу культури і туризму райдержадміністрації (А.Шумило) фінансування видатків з проведення Заходів здійснити коштом, передбаченим в бюджеті на відзначення загальнодержавних свят, ювілейних і пам’ятних дат, відповідно до кошторису.


5.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації О.Тимофієву.

Голова районної 
державної адміністрації	                                        С.Пустовий

О. П’яніщук
Н. Никитюк
А. Ланецький
О. Атаманенко
О.Косаківська
О. Тимофієва

























ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
голови райдержадміністрації
від 17 березня 2015 року №73

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та відзначення 71-ї річниці визволення Чечельницького району від нацистських загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

Пустовий Сергій Михайлович

- голова райдержадміністрації, голова оргкомітету

Шепітко Сергій Васильович
- голова районної ради, співголова оргкомітету 
(за згодою)

Тимофієва Ольга Георгіївна
	керівник апарату райдержадміністрації, заступник голови оргкомітету


Головань Віталій Мелетійович
- головний спеціаліст сектору молоді та спорту райдержадміністрації

Мазурик Станіслав Васильович

- голова  Чечельницької організації ветеранів України (за згодою)
Дяков Петро Сергійович
- редактор районної газети "Чечельницький  вісник"    ( за згодою)

Ланецький Анатолій Іванович
	- начальник загального відділу апарату райдержадміністрації


Мартинюк Станіслав Миколайович

- начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
Могила Сергій 
Миколайович

Басалига Роман Іванович
- головний лікар комунальної установи “Чечельницька ЦРЛ” (за згодою)

	начальник Чечельницького районного відділу УМВС України у Вінницькій області (за згодою)


Деменчук Галина Василівна

- головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації

Савинецький Валерій Андрійович

- селищний голова (за згодою)  
Торунда Лідія 
Іванівна
- начальник архівного відділу районної державної адміністрації

Шумило Аліна
Петрівна

- начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації
П’яніщук




































ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
райдержадміністрації	
від 17 березня 2015 року № 73

П Л А Н
заходів з підготовки та відзначення 71-ї річниці визволення Чечельницького району від нацистських загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

1.Спрямувати підготовку та відзначення 71-ї річниці визволення Чечельницького району від нацистських загарбників на консолідацію суспільства, збереження героїчних традицій Українського народу, а також національно-патріотичного виховання громадян.                  
Оргкомітет, управління, відділи,  інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад
Березень 2015 року

2.Забезпечити:
        2.1. Покладання квітів до Меморіалу Слави в центральному парку селища та до меморіальної дошки Халусу Р.П. (будівля Чечельницької СЗОШ № 1 І-ІІІ ст.) і проведення мітингів-реквіємів за участю широкого кола громадськості, депутатського корпусу.     
Відділ освіти, сектор молоді та спорту районної державної адміністрації, виконком селищної ради, Чечельницька організація ветеранів України 
17 березня 2015 року

         2.2. Підготовку та проведення у населених пунктах урочистих заходів, зокрема, мітингів-реквіємів, зборів, зустрічей керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з ветеранами війни, членами сімей загиблих, жертвами німецько-фашистських переслідувань, покладання вінків, квітів до меморіалів, братських могил  та пам’ятників. 
Відділ освіти, сектор молоді та спорту районної державної адміністрації, виконком селищної ради, Чечельницька організація ветеранів України 
Березень 2015 року

2.3. Упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни, меморіальних дощок.
Виконкоми селищної та сільських рад
Постійно

2.4. Висвітлення  у засобах масової інформації району підготовку та відзначення в районі 71-ї річниці визволення Чечельниччини від нацистських загарбників.    
Сектор з питань внутрішньої 
політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату  районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад
Березень  2015 року

	Вжити заходів, спрямованих на поліпшення матеріально-побутових умов проживання, медичного та соціально-побутового обслуговування ветеранів Великої Вітчизняної війни та вдів загиблих воїнів.

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, КУ «Чечельницька ЦРЛ», виконавчі комітети селищної та сільських рад  
Протягом 2015 року    

4. Провести в навчальних закладах району урочисті засідання, тематичні уроки пам’яті, «круглі столи», семінари, концерти, літературні вечори, вечори-зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни, виховні години на тему «Визволення Чечельниччини від німецько-фашистських загарбників».  
Відділ освіти, сектор молоді та спорту районної державної адміністрації, Чечельницька організація ветеранів України
Березень  2015 року

	Організувати у виставкових залах бібліотек, музеїв, будинках культури виставки, присвячені визволенню Чечельниччини від німецько-фашистських загарбників.  

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад  
Березень  2015 року

	Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести поминальні панахиди та заупокійні богослужіння в храмах та біля пам’ятників, обелісків, на меморіальних комплексах героїв, які полягли в боях за визволення Вітчизни та молебні за мир в Україні. 

Сектор з питань внутрішньої
політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату районної державної адміністрації 
Березень 2015 року



П’яніщук 








