ЛIОБОТИНСЬКА МIСЪКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

РОЗПОРЯДЖЕНН
31 сiчня 2019 року

м.Люботин

я
мз4

про вiдзначення в MicTi Люботинi
flня вшанування учасникiв

бойових дiй на територiI iнших держав

Вi.ltltовiдно до Указ1, Президента УкраТни Bi;t 1 1 ;lютого 200zl poK,v JrГч l80/2004
кПро Щеrrь вшанування ччасникiв бойових дiй на територiТ iнших держав). керуIоrIись пп.
20 п.4 ст.42 Закону УкраIни кПро пriсчеве самоврядyвання в YKpaTHi>:
1. Провести урочистостi з нагоди f{ня вшанування учаспикiв бойових дiй на територii
iнших держав 15 лютого 2019 рок1,
2. Затверлити склад органiзаuiйного комiтетч uIодо вiдзначення в MicTi Люботинi fJня
вшанування учасникiв бойових дiй Tla територiТ iншrих держав (лодаток 1).
3. Затвердити план органiзацiйних заходiв щодо вiдзначення в lricTi Люботинi Дня
вuIанування учасникiв бойовлtх дiй на територiТ iнIпих дер}кав (лолаток 2).
4, F{ачапьникам вiддiлiв. управлiнь. с l,p\ кт\ pHJlx пiдроздiлiв виконкоN,ly. забезпе.tити
неухи"цьне викоIIаFIня затвердженого п,I]а[I\, заходiв.
5. Контроль за i]икоIIанняNI розпоря;{женItя пок-цасти на застyпника пtiського го-цOви з
питань дiяльностi виконавчих органiв рали В.РУБАНА.
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Щодаток 1
до
вiд /.0/"
КАНЦЕЛЯРШ

Склад

органiзацiйного KoMiTery щодо вiдзначення
в MicTi Люботинi Щня вшанування учасникiв
бойових дiй на територii iнших держав

ы

Голова оргкомiтеry: Рубш В.В.- заступник мiського голови

ý

з

питань дiяльностi

виконtlвtlих органiв ради.

tIлени оргкомiтеry:
Iващенко О.В. - перший застуIIЕик мiського голови;
Гречко B.I. - секретар ради;
Приходько Т.Г. - керуюча справЕlп{и виконкомуi
Куденко Л.В. - радник мiського голови;
Голrгвянська I.A. - Еачальник вiддirry культури;
Етка-по Р.Л. - директор Будинку культури;
Стрiлець В.В. - начЕIJьник мiського вiддiлу освiти;
Iщенко Т.О.- начальник вiддiпу забезпечення дiяльностi виконкому та внУтрiшньоi
полiтики;
Кислий С.М. - начаJIьЕик вiддiлу з питань розвитку iнфраструктури MicTa та благоустрою;
Ярош I.B. - начальник УСЗН;
Чекарлiна А.В. завiдуюча сектором комп'ютерного забозпечення та ЗМI вiддiлу
забезпечення дiяrьностi виконкому та внугрiшньоi полiтики;
Гриценко С.В. - голова Ради ветершriв Афганiстаrrу (за згодою);

При вiдсугностi вкщаних членiв органiзацiйного KoMiTeTy вiдповiдальнiсть покJIаДаеТЬся на
виконуючих обов'язки.
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органiзацiйних заходiв щодо вiдзначення в
Щня вшанування учасникiв бойових дiй на територii iH

ý

I.Проведення тематичних заходiв до.Щня вшанування учасникiв бойових дiй на територii
Провести iнформацiйну годину мужностi та
патрiотизму < Афгшriстан живе в моiй лушi i
Провести тематичнi уроки, засiдання
(круглих столiв> з icTopii вiйни в Республiцi
Афгаrriстан та iнших локальних конфлiктiв за

1

1.02.2019 р.

11-15.02.20i9 р.

Адмiнiстрацiя
закладiв загальноТ
середньоi освiти

темаN{и:
- Афгаrrська вiйна

- як це було?
-Локальнi конфлiкти, приtIини iх виникнення.
-Що таке iнтернацiонаrrьний обов'язок?
-Подii Афгшriстану на суIасний погляд.
Органiзувати виставку-вшаIIуваЕЕя

не загоiв рtlни)

((

Час i досi

Оформити в бiблiотеках вистt}вки художньоТ та

iсторичноi лiтератури на тему: < ,Щорогалли
Афгшriстану>, к Вiдлуння кривЕ}вих стежок

I|-16.02,20|9 р.

Караванська
бiблiотека-фiлiя

II-17.02.201,9 р.

Адмiнiстрацiя
закладiв загальноi
середньоi освiти

||-Т7.02.201'9 р

Адмiнiстрацiя
закладiв загальноi
середньоi освiти

Афганiстшrу>, к Болюча пам'ять Афгшriстану>.

Оформити фотовиставки к Ншпi земJIяки
учасники бойових дiй на територiТ Республiки
Провести показ документальних та художнiх
фiльмiв, якi присвяченi бойовим дi-шrл на
територii iнших держав, та ik обговорення
Оформити вистt}вку-огJIяд
бiль та неспокiй>

Оформити виставку

<

(

Афгаrriстан-вiчний

Подвиг. Бiль. Паrrц'ять>

1З.02.2019 р.

|2-19.02.20|9 р.

Старолюботинська
бiблiотека-фiлiя

Краезнавчий
музей

8.

Оформити iстори.пrий хроноскоп

<

Солдат вiйни

не вибирае>

9.

Оформити книжкову вистЕlвку < Лише

смiливiм серцi вiчнiсть

10.

в

Обстеження матерiально-побугових р'IoB
проживаIIня учасникiв бойових дiй на територii
iнших держав. За результатаN{и обстеження
наданшI необхiдноТ допомоги

громадськими об'еднаннями BeTepaHiB вiйни
обговоренням проблем соцiального
забезпечення BeTepalнiB вiйни

з

\2.

Органiзувати мiський TypHip

з шахiв

серед

шкiльних команд юнакiв та дiвчат.

II. Органiзацiя

Щентральна"
дитяча бiблiотека

|5.02.20|9 р.

ГиiЪська
бiблiотека-фiлiя

е>

Органiзувати зустрiч з головою громадськоТ
органiзацii кРада ветераrriв Афгшriстану>

11

15.02.2019 р.

та проведення мiтинry

Постiйно

Лютий

07.02.20|9 р.

Ярош I.B.

Удянський Ю.В.

вшанування учаснпкiв бойових дiй на
територii iнших держав
до,.Щня

Органiзувати упорядкування паlrл'ятних знакiв
афгшrцяrл та прилеглих до них
територiй

героям

1

Ярош.I.В.

до

Iващенко О.В.

вул. Слобожаrrська, З012-19,
парк, вул. Шевченко,94)
об'яви, розмiстити
"Виготовити та розповсюдити

I4.02.20|9р.

Кислий С.М.
евтушенко О.О.

iнформацiю Еа офiцiйному сайтi Люботинськоi
мiськоi ради щодо fiроведеннlI мiтингу до Дня
вшанувulнIIJI учасникiв бойових дiй на територiТ
iнших держав

до
14.02.201.9p.

Чекарлiна А.В.
Iщенко Т.О.

Забезпечити розмiщенrrя звернення мiського
голови з нzгоди ,Щня вшануваЕIuI уrасникiв
бойових дiй на територii iнших держЕIв на
офiцiйному сайтi Люботинськоi MicbKoi рад,t
Пiдготувати листи до правоохоронних органiв
для забезпечення громадського порядку пiд час
проведоння мiтингу
Пiдготувати листи щодо проведення rrulнzlхид у
xpaп{Elx MicTa за загиблшми учасникалrи бойових
дiй на територii iнших держав

15.02.2019 р.

Iщенко Т.О.
Чекарлiна А.В.

(

мiський

2,

J.

4.

5.

до
|З.02.2019р.
до
13.02.2019 р.

Путпкарська H.I.

Пушкарська H.I.

6.

7.

Забезпечити чергрЕlння медичних rrрацiвникiв
пiд час проведення мiтингу

15.02.2019р.

Чу<ен 0.I.

до
14.02.20]'9p.

Пушкарська H.I.

Заrrросити депугатiв MicbKoi ради, .rленiв

до
I4.02.2019p.

KpacHiKoBa О.М.
Iщенко Т.О.

Провести мiтинг до Дня вшанування уrасникiв
бойових дiй на територii iнших держав

15,02.20|9p.

Голтвянська I.A.
ETKa;lo Р.Л.

Провести церемонiю покJIадашшI KBiTiB до

15.02.2019р.

Голтвянська I.A.
Iщенко Т.О.

лютий 2019

Куденко Л.В.
Чекарлiна А.В.
Стрiлець В.В.
Голтвянська I.A.

Запросити керiвникiв та працiвникiв
пiдприемств ycix форм власностi, керiвникiв
мiських осередкiв полiти.*rих партiй,
громадських органiзацй

8.

ВИКОЕКОМУ

9.

10.

11

паJr{'ятника Герояrл Афгшrцлл, що зtгинули,
виконуюtм iнтернацiонаrrьний обов'язок:
-забезпечити придбання корзини KBiTiB та KBiTiB
розсипом у кiлькостi 20 шт.
нагоди
Органiзувати висвiтлення заходiв
паrrл'ятноi дати

Засryпник мiського голови

з

1

1.30

В.В. Рубан

