
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про вiдзначення у .Щеснянському
районi MicTa Киева 76-Т рiчницi
вигнання нацистiв з УкраiЪи та
77-Т рiчничi вигнання нацистiв
iз MicTa Киева

aKoHiB УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii)>, <Про
над нализмом у !ругiй свiтовiй вiйнi 1939-1945 poKiB>,
MicbKoi ради вiд 28 лютого 2019 року Л! 1651682l
MicbKoi 

.цiльовоi програми <СоцiальнЁ .rlprn"p"ruou nu2019-202| роки>, з метою гiдного вiдзначЁння пам'ятних ou, ду.оi cBiToBoTвiйни та проведення заходiв на на.лrежному piBHi;

1, Затвердити Г[лан заходiв з вiдзначення у .щеснянському районi MicTaкиева 76-i рiчницi вигнання нацистiв з Украiъи та 77-i рiчницi вигнання нацистiвiз MicTa Киева, що додаеться.

2, Управлiнню працi та соцiального захисту населення .Щеснянськоi
мiнiстрацii розробити та затвердити
едення заходiв у Щеснянському районi

рlчницl вигнання нацистiв iз MicTa *r.ru. ""'uння нацистiв з УкраiЪи та 77-i

3. Фiнансовому управлiнню ,Щесня
адмiнiстрацiI забезпечити замовленн
виконавчого органу КиiвськоТ MicbKo
адмiнiстрацii) в межах затверджених кошторисних призначень.

л&

1, Вiддiпу бухгалтерського облiку та звiтностi Щеснянськоi районноiв MicTi Киевi державноi адмiнiстрайi провести перерахування коштiвна рахунок Управлiння пРаЦi та соцiальногЬ захисту населення {еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii.

5. Управлiнню працi
районноi в MicTi Киевi

та соцlального захисту
державноi адмiнiстрацii

населення !еснянськоi
пiдготувати звiт про
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використання видiлених коштiв та надати його до вiддiлу бухгалтерського облiку
та звiтностi Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii протягом
одного мiсяця пiсля отримання коштiв.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на першого заступника голови !еснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
алмiнiстрацii.

В.о. юлови рина АЛСКСеСНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

меморlаJIьних дошок,
нIUIежномч cTaнi.

Розпорядження.Щеснянськоi районноi

плАн
заходiв з вiдзначення у .щеснянському районi MicTa Киева
76-i рiчницi вигнання нацистiв з Украiни Ta77-i рiчницi

вигнання нацистiв iз MicTa Киева

l. Проведення заходiв щодо благоустрою пам'ятникiв, пам'ятних мiсць та
Micub проведення районних заходiв, а також музеiв, KiMHaT бойовоi слави,

упорядкування, обслуговування та утримання ik у

Вiддiл контолю за благоустроем та
збереженням природного середовища
,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii,

обслуговування
фонду .Щеснянського району м. Киева>,

зелених насаджень .щеснянського району
MicTa Киева,
Управлiння культури, туризму та охорони
культурноi спадщини ,Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

до 06.11.2020

2. Забезпечення святковим оформленням центрЕrльних вулиць та площ
району з використанням нацiональноi символiки. Встановлення .Щержавного
Прапора Украiни на адмiнiстративних будинках (булiвлях) пiдпр"смств,
установ, органiзацiй, навчatльних 3акладах та кострових установок з
державними прапорами поруч з адмiнiстративною
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii.

Комунальне
компанiя з

пiдприемство <Керуюча
житлового

Комунальне пiдприемство по утриманню

будiвлею,,Щеснянськоi

вiддiл адмiнiстративно-господарського
забезпечення .Щеснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii,
вlддlл контролю за благоустросм
збереженням природного середовища



державноl адмlнlстрацll,

обслуговування
фонду .Щеснянського району м. Киева>,
Комунальне пiдприемство кШляхово-
експлуатацiйне управлiння по ремонту та
утриманню автомобiльних шляхiв та
споруд на них .Щеснянського району> MicTa
Киева,
Керiвники пiдприемств, установ
органiзацiй району

до 06.11.2020

3. Проведення урочистоi церемонii покладання KBiTiB бiля обелiску <Слави>
на територii парку <,Щеснянський> за участю активу ветеранських органiзацiй та
громадськосТi району. Хвилина мовчання, несеннЯ почесноi 

"upr, 
бiп" обелiску

<Слави>.

Органiзацiйний
районноi в

!еснянського
(за згодою)

адмlнlстрац1l,
Управлiння освiти ,Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
Сектор з питань оборонноi та
мобiлiзацiйноi роботи [еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрачii,
Управлiння працi та соцiа.,,rьного захисту
населення Щеснянськоi районноТ в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii,
[еснянський районний у MicTi Киевi
вiйськовий KoMicapiaT (за згодою),
Киiвська MicbKa спiлка BeTepaHiB АТО
.Щеснянського району (за згодою),
Рада органiзацii ветеранiв,Щеснянського
району MicTa Киева (за згодою),
Спiлка BeTepaHiB

пiдприемство <Керуюча
житлового

вiддiл ,Щеснянськоi
MicTi Киевi державноi

2

.ЩеснянськоТ раионно1 в MicTi Кисвi

Комунальне
компанiя з

раиону
Афганiстану
м. Кисва

06.11.2020 о 10,30 год
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4. Забезпечення квiтковою продукцiею пiд час проведенЕя заходiв.

Управлiння працi та соцiапьного захисту
населення Щеснянськоi районноi в MicTi
Киева державноi адмiнiстрацii

06.1 l,2020

5. ЗабезпеченЕя присутностi почесноТ варти пiд час проведення урочистою
покладання KBiTiB бiля обелiску <Слави> на територiТ парку <.Щеснянсiкий>.

Сектор з питань оборонноi та
мооlлlзацlиноl роботи !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi

проведення панахиди за загиблими пiд час {ругот cBiToBoi вiйни та учасниками
антитерористичноi операцii, молебнiв за мир та злагоду в ykpaiHi, а також
запрошення до участi у заходах з нагоди вiдзначення у .Щеснянському районi
MicTa Киева 76-Т рiчницi вигнання нацистiв з Украiни та 77-i рiчницi "r."u"r"нацистiв iз MicTa Киева,

до 04.11.2020

7. Звернення до правоохоронних органiв стосовно забезпечення rэхорони
громадськоЮ порядку пiд час урочистого покладання KBiTiB бiля обелiску
<Слави> на територii парку <.Щеснянський>.

Головний спецiалiст по взасмодll
правоохоронними органами та з питань
запобiгання i виявлення корупцii
,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi алмiнiстрацii

б. Звернення до раионних

адмiнiстрацii,
.Щеснянський районний у MicTi Киевi
вiйськовий KoMicapiaT (за зголою)

06. 1 1 .2020 з 10.00 год по 1 1 .00 год

релiгiйних органiзацiй з проханням про

Управлiння культури, туризму та охорони
культурноi спадщини ,Щеснянськоi
районноi в. MicTi Кисвi державноi
адмlнlстрацll



до 03.11.2020

8. Забезпечення привiтання BeTepaHiB Щругоi cBiToBoi вiйни та проведеннrI
додаткового вивчення потреб з обстеженням матерiально-побутових умов
проживання для подальшого надан я iм соцiа.ltьно-побутовоi допомоги
вiдповiдно до Тх потреб.

Територiальний
обслуговування
MicTa Кисва,

центр соцiального
Щеснянського району

Рада органiзацii BeTepaHiB,Щеснянського

району MicTa Киева (за згодою)

листопад 2020 року

9. Проведення комплексу заходiв iнформацiйного, просвiтницького
виховного характеру у закладах освiти раиону за участюта виховного характеру у закладах освiти .Щеснянського району за участI

BeTepaHiB .Щругоi cBiToBoT вiйни, а також учасникiв антите ористичноi операцii.

Управлiння освiти .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

листопад 2020 року

10. ПроведеннrI у закJIадах культури .Щеснянського району MicTa Кисва
заходiв з нагоди вiдзначення у ,Щеснянському районi MicTa Киева 7б-i рiчницi
вигнання нацистiв з УкраiЪи та 77-i рiчницi вигнання на истiв iз MicTa Киева.

Управлiння культури, туризму та охорони
культурноi спадщини !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii

листопад 2020 року

11. Висвiтлення на офiцiйному суб-вебсайтi .ЩеснянськоТ районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii в cTpyKrypi сайry виконавч го органу КиТвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) iнформацii про
органiзацiю та проведення заходiв з нагоди вiдзначення у ,Щеснянському районi
MicTa Киева 76-i рiчницi вигнання нацистiв з Украiни та'77-i рiчницi вигнання

Вiддiл з питань внутрiшньоi полiтики,
зв'язкiв з громадськiстю та засобами

нацистiв iз MicTa Киева.



В.о. нача.пьника Управлiння працi
та соцiального захисту населення
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MacoBoi iнформацii !еснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
вiддiл iнформацiйних технологiй
[еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi алмiнiстрачii

листопад 2020 року

Лариса ПЕЧОНКIНА


