
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

а+ l0 аrпl ж бГ/

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

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 протягоммiсяця пiсля отримання коштiв.

6, Контроль за виконанням чього рO3пOрядженняна першого заступника голови Щеснянськоi'районноi в MicTi Киевiадмiнiстрацii I. Алсксеенко. s
,,"-' , /
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Голова ' 
Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

заходiв з вiдзначення, Дхf*lкому районi MicTa Киева78-i рiчницi вигнання нацистiв з MicTa Киева

. 1, Проведення заходiв щодо благоустрою пам' тникiв, пам'ятних мiсць таМlСЦЬ ПРОВеДеННЯ РаЙОННИХ ЗаХОДiВ, u',uno* музеtв, KiMHaT бойовоi .nu"r]
}H"J"X1,T:;J:-"-' УПОРЯДКУВаННЯ, ОбСЛУГОвУвання та утримання ix у

Управлiння благоустрою тапиприемництва Щеснянс"й раtонноi вl MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
Комунальне пiд.rр"еr..Й- <Керуючакомпанiя з обслуговування житлового
_Фо"оу {еснянського району м. Киева>>,Комунальне пiдприемство по утриманнюзелених насаджень Щеснянського районуMicTa Киева,
Управлiння культури
районноi в MicTi Киевi
адмiнiстрацii

до 05. 11.2021

2. Встановлечня Щержавного Прапора Украiни на адмiнiстративнихбУдинках (бУдiвлях) пiд'р'Ъ'.'", установ, органiзацiй, 
"*"irr""r* закладахта кострових установок з держчuт"yч .rрu.rорurи поруч з адмiнiстративноюбудiвлею .Щеснянсъкоi район"Ьi 

" 
MicTi d;;ъъжавноi адмiнiстрацii.

Вiддiл адмiнiстративно-господарського
забезпечення Щеснянськоi районноi в MicTiКиевi державноi адмiнiсrр.чii,
КеРiВНИКИ Пiдприемств, установ таорганiзацiй .щеснянського району MicTaКиева

до 05.11.2021

{еснянськоi
державноi



ння KBiTiB бiля обелiску кСлави> наактиву ветерансъких органiзацiй та
есення почесноi варти бiля обелiсlсу

Органiзацiйний вiддiл
районноi в MicTi Киевi
адмiнiстрацiil

м йонноIв
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д Роботи
Киевi

д
Управлiння соцiального захисту
н lселення Щеснянськоi районноi в MicTiКиевi державноi адмiнiстрацii,
!еснянський районний у MicTi Киевi
те
со
к
д
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ра
Спiлка BeTepaHiB Афганiстану
!еснянсъкого району м. Киева
(за згодою)

05.1 1 .202l о l0.00 год

Щеснянський районний в м.
соцiальних служб для
та молодi,
управлiння соцiального

Щеснянськоi
державноi

Кисвi центр
ciM'i, дiтей

захисту
в MicTi

населення .Щеснянсъкоi районноi
Киевi державноi адмiнiстрацii

листопад 202t року

квiтковою продукцiсю пiд час проведення заходу.
5. Забезпечення



Управлiння соцiапьного
н€селення Д..""rii-?ffi;;;"".''r'YiH
Киева державнот адмiнiсй;]i^'

05.1l .2021

6. Звернення до районних релiгiйних ор зпроведення панахиди за загиблим yо.iд"u" дрi.оi iд"#HT.frH-JJ;антитерористичноi операцii, м_олебнl" *-Й! ,u Iагоду в YKpaiHi, а такожзапрошенНя до участi у заходах з нагоди вijзнач_е_ння у {еснянському районiMicTa Киева 78-i рiчн"чi "r."Бня нацистiв з MicTa Киева.

Управлiння культури {еснянськоiрайонноi в MicTi Киевi о.р*""""iадмiнiстрацii

до 01 .11.2021

7, Звернення до правоохоронних органiв стосовно забезпечення охорони
,T."#H:iНl"d;:ff Y, 

#Ь ; il..lX;:;";;' 
;" кл ад ан ня кв i т i в б iля о б ел i с ку

Вiддiл з питань цивiльного захисту
!еснянськоi районноI в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

до 02.1|.2021

8. Проведення комплексу заходiв iнформацiйного, просвiтницькогота виховного характеру у закладах освiти !еснянського району за участюBeTepaHiB Щругоi cBiToBoi l iйни, а також учасникi" u"*bpopi.r"*roi операцii.

Управлiння освiти !еснянськоi районноi вMicTi Киевi державнОi адмiнiстрuцii, 
_^-^ 

'

листопад 202l року
9, Проведення у закладах культури Щеснянського району MicTa Киева

:}:Hl',; ffiHLJýЖ'ffi У Д;';;;;оfiЪuИонi MicTb кие"а 78-i рiчницi

Управлiння
районноi в
адмiнiстрацii

листопад 2021r

культури
MicTi Киевi

року

ЩеснянськоТ
державноТ



4
тернет-порталi Щеснянськоi районноi в
ормацii про органiзацiю та проведення

вигнання нацистiв з MicTa Киева. 
ькому районi MicTa Киева 78-i рiчницi

Начальник Управлiння
соцiального захисту населення

Вiддiл з питань внутрiшньоi полiтики,
зв'язкiв з громадськiстю та засобами
масовоI iнформацii Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii,
вiддiл iнформацiйних технологiй
Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацii

листопад 202| року

Анастасiя ФIЛоНЕНко


