дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про вiдзначення у !еснянському
районi MicTa Киева 78-i рiчницi
вигнання нацистiв з MicTa Киева

ВiДповiдно до законiв Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
кПро увiчнення перемоги над нацизмом у,Щругiй свiтовiй вiйнi l939-1945 poKiB>,
рiшення КиТвськоi MicbKoi ради вiд 28 лютого 2Ol9 року м 1651682l
кпро затвердження мiськоi цiльовоi програми <соцiальне партнерство)) на
2019-2021 РОКи>, З метою гiдного вiдзначення пам'ятних дат Щругоi свiтовоi
вiйни та проведення заходiв на належному piBHi:

1.

ЗатверДити План заходiв з вiдзначення у Щеснянському районi MicTa
Киева 78-i рiчницi вигнання нацистiв з MicTa Киева, що додасться.
2. Управлiнню соцiального захисту населення Щеснянськоi
районноi в MicTi
киевi державноi адмiнiстрацii розробити та затвердити Кошторис витрат на
органiзацiю та проведення заходiв У .щеснянському районi MicTa Киева з
вiдзначення 78-i рiчницi вигнання нацистiв з MicTa Киева.

3. Фiнансовому управлiнню ,ЩеснянськоI районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii забезпечити замовлення коштiв в Щепартаментi фiнансiв
виконавчого органу КиIвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) в межах затверджених кошторисних призначень.

4. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi !еснянськоi

районноi
державнот адмiнiстрацii провести перерахування коштiв
на рахуНок УпраВлiння соцiального захисту населення Щеснянськоi
районноi в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii.

в MicTi Киевi

5. Управлiнню соцiального захисту населення Щеснянськоi
районнот

в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii пiдготувати звiт про використання видiлених
коштiв та надати його до вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi

2

.щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii протягом
мiсяця пiсля отримання коштiв.

на
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9, Проведення у закладах культури
Щеснянського району MicTa Киева
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вигнання нацистiв з MicTa

Киева.

тернет-порталi Щеснянськоi районноi в
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Начальник Управлiння
соцiального захисту населення

Анастасiя ФIЛоНЕНко

