ДЕСНЯНСЪКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про вiдзначення

.Щня вшанування
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учасникiв
дiй на територii
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.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 кСоцiал
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метою гiдного вшанування
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Затвердити ГIлан заходiв з пiдготовки
та вiдзначення [ня вшанування
учасникiв бойових дiй на територii iнших держав
у Щеснянському районi MicTa
Киева, що дода€ться.
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аДмtнtстрацii забезпечити замов
виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi

адмiнiстрацii) в межах затверджених
кошторисних призначень.
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звiтностi .Щеснянськоi районноi
цii провести перерахування коштiв
исту населення !еснянськоi
районноi в
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5, Управлiнню соцiального захисту населення
.ЩеснянськоТ районноI
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1, ПроведеНня заходiв
щодо благоустр о пам'ятникiв,
мlсць та мiсць проведення
пам'ятних

районни;;.;;;;:; т ож музеiЪ, KiMHaT
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бойовоi
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Hii покладання KBiTiB до пам'ятного
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6. Забезпечення квiтковою
пРоДУкцiею для_проведення
урочистих заходiв
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