
ДЕСНЯНСЪКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про вiдзначення .Щня вшанування
учасникiв бойових дiй на територii
1нших. 

.держав у .Щеснянському
районi MicTa Киева

вiдповiдно до Закону Украiъи
Указу Президента Украiни вiд 11 л
в_шацування учасникiв бойових дiй
КиiЪськоi MicbKoi ради вiд 28 лютого
Mlcbкol цtльовоi програми кСоцiалз метою гiдного вшанування учасЕ,
Щеснянському районi Miiru Кr."Ь, якi
територii iнших держав та проведеНня заходlв на належному piBHi:

1, Затвердити ГIлан заходiв з пiдготовки та вiдзначення [ня вшануванняучасникiв бойових дiй на територii iнших держав у Щеснянському районi MicTaКиева, що дода€ться.

.3.. 
Фiнансовому управлiнню {аДмtнtстрацii забезпечити замов

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
адмiнiстрацii) в межах затверджених кошторисних призначень.

у та звiтностi .Щеснянськоi районноiцii провести перерахування коштiв
исту населення !еснянськоi районноi в



2
5, Управлiнню соцiального захисту населення .ЩеснянськоТ районноI в" пiдгоryвати звiт npo 

""*opr.ru"""iлу бухгалтерського облiку та Ъвiтностi
. ржавноi адмiнiстрацii протягом одногомlсяця пrсля отримання коштiв.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покластина першого заступника голови !еснянськоi районнЪi в MicTi Kraui дaр*uu"оТадмiнiстрацii.

Виконувач обов'язкi Iрина АЛ€КС€еНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi

заходiв з пiдготс ПлАн
б"й"";;;;;;Б"",]iТНi;ýЖ."хТffi ;THff ii;#iii#i*"*"

1, ПроведеНня заходiв щодо благоустр о пам'ятникiв, пам'ятнихмlсць та мiсць проведення районни;;.;;;;:; т ож музеiЪ, KiMHaT бойовоiслави, мемоРiальних дошок, ynop"o"y"urr", ЪбУ Належному cTaHi. 
J 'rvYal-{l\J бСttlНЯ' ООСЛУЮВУВаННЯ Та утримання ix

a 
ono за благоустроем та

r., природного середовищал раЙонноi в MicTi Киевiд iнiстрацii,
к

ф
к
зе
Mi

до 12.02,202l

Hii покладання KBiTiB до пам'ятного

органiзацiйно-аналiтичного
роботи голови !еснянськоlMicTi Кисвi державноi

Сектор
забезпечення

районноi в
адмiнiстрацii,
Управлiння соцlаJIьного

державноi алмiнiстрачiТ,

захисту
в MicTi

роботи
Киевi



в'
с
д
(.

12.02,2021о l2.00 юд

Спiлка BeTepaHiB
!еснянського раИону
( за згодою)

до 12.02,2021

12.02.202| з 11.45 год до 12.40 год

Афганiстану
м. Киева

андидатур учасникiв бойових дiй навiдзнак голови !еснянськоi районноi в

Спiлка BeTepaHiB
!еснянського району
1за зголою)

до 08.02.202l

6. Забезпечення квiтковою пРоДУкцiею для_проведення урочистих заходiв
БЖ: 

ВiДЗНаЧеННЯ !НЯ ВШаНуваrп" y.,u.r"i" бойових дiй на територii iнших

Афганiстану
м. Киева



Управлiння соцiа[ьного
населення .Щеснянськоi районноi
Киевi державноi адмiнiстрацiТ

12.02,202l

нних органiв стосовно забезпечення

Головний спецiалiст по взаемодii з
п
за
д
де

до 08.02,2021

талi !еснянськоi районноТ в
органiзацiю та проведенпя
учасникiв бойових дiй на

лютий 2021 року

захисту
в Micтi

Начальник Управлiння
соцlального захисту населення Анастасiя Фiлошнко


