
ДЕСНЯНСЪКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/}. ор аюа/ xn 569

Про вiдзначення у !еснянському районi
MicTa Кисва !ня партизанськоi слави

ВiдповiднО дО ЗаконУ УкраiнИ ,<ПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,указiв Президента УкраТни "iд 30 io"r"" 2001 року Ns lO2Ol2O01<Про День партизанськоi слави)), вiд 05 лютого 2оо2 року м lOOl2O02ППРО !еНЬ МИРУ), РiШеНirя КиiЪськоi MicbKoi ради вiд 28 ,rоrо.о 2Ol9 рокуJ\b 1'6516821 <ПРО ЗаТВеРДЖення MicbKoi цiльовоi' 
'ЙЙ.r" 

ксоцiальнепартнерСтво)) на 2019-2021 роки>, з метоЮ проведення на нЕLлежному piBHiзаходiв у !еснянському раИонi MicTa Кисва:

1, Затвердити План заходiв iз вiдзначення у Щеснянському районi MicTaКиева Щня партизанськоi слави, що дод €ться.

2. Управлiнню соцiального захисту Hoi в MicTiКиевi державноi адмiнiстрацii розроби
органiзацiю та проведення заходЪ у "frЖ iiвiдзначення !ня партизанськоi слави.

3. Фiнансовому управлiнн
адмiнiстрацii забезпечити за
виконавчого органу КиiЪськоi MicbK
адмiнiстрацii) в межах затверджених кошторисних призначень.

4. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi oiв MicTi Киевi державнот адмiнi"rрuцiт провести iBна рахунок Управлiння соцiального захисту населення рMicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii.

5. Управлiнню соцiального захисту населення
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii ,iо.Й"ur"

Щеснянськоi районноi в
звlт про використання
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видiлених коштiв та на]цати його до вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi
1

.Щеснянськоi районноi Р MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii протягом одного
мiсяця пiсля отриманн{ коштiв.

А тlл,,*л--6. Контроль 1а виконанням цього розпорядження покласти
на першого заступниfiа голови !еснянськоi раЙонноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii I. АлексеенyУ

Голова .Щмитро PATHIKOB



заходiв iз Bi

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження !еснянсы
районноТ в MicTi Ки
державноi адмiнiстрацiТ

"irЩуs'ъ9

плАн
чення у !еснянському районi MicTa Киева
Щня партизанськоi слави

Ns
зlп

Змiст заход в TepMiH виконання та
мiсце проведення

Виконавцi

1 Упорядкувати
органiзатора парти
руху Хитриченка
територii кладов]
с. Бикiвня

могилу
iанського

I.0. на
щау

21 вересн я 2021 роr.у Карп С.А.
Шаль M.I.
(за згодою)

2. Органiзувати та
церемонiю по
KBiTiB до могили з

BoiHa Хитриченr
на територii KJ
с. Бикiвня

]ровести
(ладання
агиблого
а I.0.
адовища

22 вересня2021 ротсу
о 09.З0 год

Фiлоненко А.В.
Гудзь B.I.
Шаль M.I.
(за згодою)

aJ. Забезпечити пр
комплексу
iнформацiйного,
ницького та в
характеру у закладi
Щеснянського
присвячених
партизансъкоi славl

)ведення
заходiв

просвiт-
Iховного
х освiти
району,

Дню

вересень 2020 року Постолюк Т.К.

4. забезпечити
продукцiею
районних та
мiських заходiв

к
у

заI

liтковою
rасникiв
ально-

до 22 вересня
202l року

Фiлоненко А.В.
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5. забезпечити в]

заходiв iз вiдзн
,Щеснянському pai
Киева Дня пар
слави на о
lнтернет-порталl
.Щеснянськоi райMicTi Киевi
адмiнiстрацii

гсвiтлення
1чення у
oHi MicTa
:изанськоi

Рiцiйному

онноi в
1ержавноi

вересень 202I року Тадля I.П.

6. Звернутися
правоохоронних
стосовно заб
охорони гро
порядку пiд час п1

заходу на
кладовища с. Бикi_

до
органiв

)зпечення
ладською
)оведеннrI
територii
lня

до 17 вересня
2021 року

Бойко М.П.

Начальник Управлiння
соцiального захисту на ення

W,


