ДЕСНЯНРЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про вiдзначення у .Щеснянському районi
MicTa Киева.Щня скорботи i вшанування
пам'ятi жертв вiйни в Украiнi

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>,
Указу Президента УкраТни вiд |7 листопада 2000 року Ns |245
<Про .Щень скорботи i вшануванIuI пам'ятi жертв вiйни в YKpaiHi>, рiшення

КиiЪськоi MicbKoi ради вiд 28 лютого 20|9 року Jф 165/6821 <Про затвердження
MicbKoi цiльовоi програми <Соцiальне партнерство) на 2019-2021 роки>,
з метою напежного вшанування пам'ятi жертв вiйни у .Щеснянському районi
MicTa Кисва:

1. Затвердити План заходiв з вiдзначення у Щеснянському районi MicTa
Кисва .Щня скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в УкраiЪi, що додасться.
2. Управлiнню соцiального захисту населення ,Щеснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii розробити та зат,вердити Кошторис витрат на
ОРганiзацiю та проведення заходiв
.Щеснянському районi MicTa Киева з
вiдзначення,Щня скорботи i вшанування пам'ятi )кертв вiйни в Украiнi.

у

3. Фiнансовому управлiнню Щеснянськоi рaйонноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii забезпечити замовлення коштiв в Щепартаментi фiнансiв
Виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) в межах затверджених кошториснлIх призначень.
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4. Вiддiлу

та звiтностi ,Щеснянськоi районноi
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii провести перерахування коштiв
бухга-гrтерського облiку

На РахУнок Управлiння соцiального захисту населення .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

5. Управлiнню соцiального захисту населення ,Щеснянськоi районноi
в MicTi Киовi державноi адмiнiстрацii пiдгоryвати звiт про використання

надати його до вiддiлу бухга:rтерського облiку та звiтностi
lI в MicTi Киевi державноi а,цмiнiстрацii протягом одного
tня коштiв.
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заходiв з вiдзначення у .Щеснянському trlайонi MicTa Киева
i вшанування пам'ятi жертв вiйни в YKpaiHi
Дня

l. Проведен

пам'ятникiв, пам'

музеiв,

KiMHaT

обслуговування та

заходiв щодо благоустрою об'сктiв кульryрноТ спадщини,
их мiсць та мiсць проведення районних заходiв, а також
овоi слави, меморiальнI{х дошок, упорядкування,
римання ik у належному cTaHi.
благоустрою
Управлiння
пiдприемни!(тва Щеснянськоi районноi в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii,

Комунальне пiдприемство

<Керуюча
компанiя
обслуговування житлового
фоrду,Щесняtнського району м. Киева>,

з

Комунальне пiдприсмство по утриманню
зелених насаджень,Щеснянського району
MicTa Киева,

Управлiння культури ,Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii

до 2|.06.20212.

загибпими у Щругi
кСлави> на териl
районноi в MicTi
органiзацiй та

хвилини мовчання на з]lак вшанування пам'ятi за
свiтовiй вiйнi та церемонii гIокладанн l KBiTiB до обелiску
парку <,Щеснянський> за учilстю керiвництва,Щеснянськоi
eBi державноi адмiнiстрацii, представникiв ветеранських
cbKocTi.

Органiзацiйний

районноi

в

адмiнiстрацiТ,
Управлiнtш

районноi
адмiнiстрацii,

вiддiл
.Щеснянськоi
MicTi Киевi державноi
культури
.Щеснянськоi
MicTi Киевi державно1
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Сектор з питань мобiлiзацiйноТ роботи
,,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii,
Управлiння соцiального захисту населеннrI
MicTi Киевi
,Щеснянськоi районноi
державноi адмiнiстрацiТ,
вiддiл
питань внутрiшньоi полiтики,
зв'язкiв
громадськiстю та засобами
масовоТ iнформацii .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
Рада органiзацiI BeTepaHiB Щеснянського
району MicTa Кисва (за згодою)

в

з

з

22.06.2021 о 10.00 юд

3.з
ня приспущення ,.Щержавного Прапора Украiни iз чорними
стрiчками на адмi iстративних будинках (будiвлях) пiдприемств, установ,
их закJIадах.

Вiддiл

адмiнiстративно-господарського

забезпечення ,Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii,

Керiвники пiдприсмств, установ
органiзацiй району

та

22.06.202I

4.

Забезпече
вiдзначення !ня с

ня квiтковою продукцiею пiд час проведення заходiв
i вшанування пам'ятi жертв вiйни в УкраiЪi.

з

Управлiння соцiальною захисту цаселення
,.Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

22.06.202|
5. Забезп
присутностi почесноI варти, пiд час урочистоi церемонii
покладання KBiTiB до обелiску <<Слави>> на територii' парку <<.Ще снянський>.

Сектор

з

пи,тань мобiлiзацiйноi роботи
MicTi Киевi
.Щеснянськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
22.06.2021

в

з
правоохоронних органiв та мунiцип€rльноi варти стосовно
проведення заходiв охорони громадською порядку.

б. Звернення
забезпечення у Mic

по

взасмодii з
правоохоронними органами таз питань
запобiгання i виявлення корупцii

Головний спецiалiст

.Щеснянськоi рйонноi.
державно1 адмшlстрац1l

в

MicTi Киевi

до 17.06.202I

7.

Звернення
проведення
злагоду в YKpaTHi.

до районних релiгiйних органiзацiй з проханням

про
за жертвами ,Щругоi cBiTolloi вiйни, молебнi за мир та

культури

Управлiння

районноi

в

адмiнiстрацiТ

,ЩеснянськоТ

MicTi Киевi

державноi

до l8.06.202I
8. По
парку

<<,,Щеснянськи

ня про обмеження роботи парцу атракцiонiв на територiI
22 червня 2021- року з 09.30 год до 11.00 год.

>>

Управпiнllя
благоустрою
пiдприсмниllтва,Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
до 17.06.202t

9. Проведен

кнавiчно в пам'
cBiToBoi вiйни>
у пришкiльних

тематичних екскурсiй у цrкiльних краезнавчих музеях
народнiй) та виховнi годиЕtи кТрагiчнi сторiнки Щругоi
дiтей, що перебувають на вiдпочинку та оздоровленнi
з денним перебуванням.

Управлiння освiти .Щеснянськоi районноI в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
червень
10. Висвi

2021^

року

на офiцiйному iнтернет-порталi ,Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi
оi адмiнiстрацii iнформацii пlро органiзацiю та проведення
заходiв з вiдзначен
,.Щня скорботи i вшанування гIам'ятi жертв вiйни в YKpaiHi.
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Вiддiп з питань внутрiшньоi полiтики,
зв'язкiв з громадськiстю та засобами

масовоi iнформацii,Щеснянськоi районноi в

державноi алмiнiстрацii
червень 202I року
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Анастасiя ФIЛоНЕНко

