дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕ

РЖАВНА АДIUIНIС ТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

а3. /о. аюаl

м бIV

Про вiдзначення у Щеснянськоtчtу
районi MicTa Киева 77-i рiчницi
вигнання нацистiв з Украiни

Вiдповiдно до законiв УкраiЪи

кПро увiчнення перемоги над нацизмом
_
рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд
<про затвердження MicbkoT цiльовоi програми <соцiальне
партнерство) на
2019-2021 роки>>, з метою гiдного
пам'ятних лат ЩругоТ cBiToBoi
"iдr"u*",rня
вiйни та проведення заходiв на нЕrлежному
piBHi:

2, Управлiнню соцiаrrьного захисту населення
.щеснянськоi районноi в MicTi
кисвi державноi адмiнiстрацiт
та
затвердити Кошторис витрат на
розробити
органiзацiЮ та проведеннЯ .u*одi"
!еснянському районi MicTa Киева з
вiдзначення 77-трiчницi вигнання нацистiв
з Украiни.

у

3, Фiнансовому управлiнню Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii забезпечитИ замовлення коштiв
в Щепартаментi фiнансiв
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT
ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii)
в межах затверджених кошторисних призначень.

у та

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

звiтностi !еснянськоi районноi
ii провести перерахування коштiв
исту населення !еснянськоi
районноi в

5, Управлiнню соцiального захисту населення
.щеснянськоi районноi
КИСВi

коштiв

в MicTi
звiт
;;Йni.ru"", видiлених
вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi

ДеРЖаВНОi аДмiнiстрацii пiдготувати

та надати його до

fi;

.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ протягоМ оДнОГО
мiсяця пiсля отримання коштiв.

на

6. Контроль за

виконанням цього розпорядження покласти

першого ззст}п",rка голови ,Щеснянськоi районноi в MicTi КиСВi ДеРЖаВНОi
адмiнiстрацiТ I. Алс

Голова

Щмитро PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ,Щеснянськоi

раионноl

плАн
заходiв з вiдзначення у .Щеснянському районi MicTa Киева
77-i рiчницi вигнання нацистiв з Украiни

1.

Проведення заходiв щодо благоустрою пам'ятникiв, пам'ятних мiсць та
мiсць проведення районних заходiв, а також музеiв, KiMHaT бойовоi слави,
меморiальних дошок,
упорядкування, обслуговування та утримання ik у
н€Lлежному

cTaHi.

Управлiння благоустрою

та

пiдприемництва,Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
Комунальне пiдприемство кКеруюча
компанiя
обслуговування житлового

з

фонду ,Щеснянського району м. Киева>,
Комунальне пiдприемство по утриманню
зелених насаджень Щеснянського району
MicTa Киева,

Управлiння

районноi

в

адмiнiстрацii

культури
.ЩеснянськоТ
Киевi
MicTi
державноi

до 28.|0.2021

2.

Встановлення Щержавного Прапора УкраТни на адмiнiстративних
будинках (будiвлях) пiдприемств, установ, органiзацiй, н вча_пьних закладах
та кострових установок з державними прапорами поруч з адмiнiстративною
булiвлею ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

Вiддiл

адмiнiстративно-господарського
забезпечення .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii,

керiвники пiдприемств, установ
органiзацiй .Щеснянського району
Кисва

до 28.\0.2021

та
MicTa

3. Проведення церемонii покладання KBiTiB бiля обелiску кСлави> на

територii парку <<щесrrянський> за участю активу ветеранських органiзацiй та
громадськостi району. Хвилина мовчання, несення почесноi варти бiля обелiску
<Слави>>.

Органiзацiйний

районноi

в

вiддiл

MicTi

Щеснянськоi
Кисвi державноi

адмiнiстрацii,
Управлiння освiти .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ,
Сектор з питань мобiлiзацiйноi роботи
!еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii,
Управлiння соцiального захисту

населення Щеснянськоi

районноТ

в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,

Щеснянський районний у MicTi Киевi
територiальний центр комплектування та
соцiальноТ пiдтримки (за згодою),
КиiЪська MicbKa спiлка BeTepaHiB АТО
Щеснянського району (за згодою),
Рада органiзацii BeTepaHiB .Щеснянського
району MicTa Киева (за згодою),

Спiлка

BeTepaHiB

Щеснянського району
(за згодою)

Афганiстану
м.
Киева

28.10.202l о 10.00 год
4. Забезпечення квiтковою продукцiсю пiд час проведення заходу.

Управлiння соцiального захисту
населення .Щеснянськоi районноi

в MicTi Киева державноi адмiнiстрацiТ

28.10.202l

5'

з

до районних релiгiйних органiзацiй проханням про
проведення панахиди за загиблими пiд час
!ругоi cBiToBoi вiйни та учасниками
антитерористичноi операцii, молебнiв за мир та злагоду в ykpaiHi,
а також
запрошення до участi у заходах з нагоди вiдзначення
у !еснянському районi
MicTa Киева 77-i рiчницi вигнання нацистiв з Украiни.
Звернення

Управлiння

районноi

в

адмiнiстрацii

культури
,Щеснянськоi
MicTi Киевi державно1

до 26.10.202lr

б. Звернення до правоохоронних органiв стосовно забезпечення охорони
громадського порядку пiд час урочистого покладання KBiTiB бiля обелiску
<Славю> на територii парку <,Щеснянський>.

Вiддiл з питань цивiльного захисту
.ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii
до 25.|0.2021I

7. Забезпечення привiтання BeTepaHiB ЩругоТ cBiToBoi вiйни та проведення
додаткового вивчення потреб з обстеженням матерiально-побутових умов
проживання для под€Lльшого надання Тм соцiально-побутовоi допомоги
вiдповiдно до ix потреб.
Територiальний
обслуговування
MicTa Киева,

центр

соцiального

.Щеснянського району

Рада органiзацii BeTepaHiB .Щеснянського
району MicTa Киева (за згодою)
жовтень 202l року

8.

Проведення комплексу заходiв iнформацiйного, просвiтницького
Та Виховного
виховного характеру у закладах освiти
освiти ,.Щеснянського району за участI
участю
Ветеранiв.Щругоi свiтовоi вiЙни, а також учасникiв антитер ристичноi операцii.

Управлiння освiти .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
жовтень 202l року

9.

ПРОведення у закладах культури ,Щеснянського району MicTa Киева
ЗаХОДiВ З нагоДи вiдзначення у .Щеснянському районi MicTa Киева 77-i рiчницi
вигнання нацистiв з УкраiЪи.

Управлiння культури .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

жовтень 2021 року

4

вигнання нацистiв з

Украiни

порталi .Щеснянськоi районноi в
Т про органiзацiю та проведеннJI
айонi MicTa Киева 77-i рiчницi

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

масовоi iнформацii Щеснянськоi
районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
вiддiл iнформацiйних технологiй
ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii
жовтень 202l року
Начальник Управлiння
соцiального захисту населення

Анастасiя ФIЛоНЕНко

