
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Jф

Про вiдзначення,Щня вшанування

yru.rr*iB бойових дiй на територii

iнших держав у ЩеснянськоIчry

районi MicTa Киева

мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>,

2004 року Nq 180 <<Про. ,Щень

з метою гiдного вшанування учасникiв бойових дiй, що мешкають у

,ЩеснянськомУ районi MicTa к""й, якi виконували "ri:-:I:,"з. 
обов'язок на

lЁриторiт iнших держав та проведення заходiв на належному pl'Hl:

1. Затвердити План заходiв iз пiдготовки та вiдзначення ,щня вшанування

учасникiв бойових дiй на територii iнших держав у ,щеснянському районi MicTa

Киева, що додаеться.

2. Управлiнню соцiального захисту населення Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстраuii розробити та затвердити Коштори, :i,|_?]

"u 
ор.uriзацiю та проведення заходiв з вiдзначення Щня вшанування учасникlв

бойових дiй на територii iнших держав у ,щеснянському районi MicTa Кисва,

3. Фiнансовому управлiнню ,ЩеснянсъкоТ районноI в MicTi Кисвi державноТ

адмiнiстрацii забезпечити замовлення коштiв в ,,Щепартаментi фiнансiв

виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ

адмiнiстрацi0 вмежах затверджених кошторисних призначень,

4.ВiддiлУбУхгаптерсЬкогооблiкУТазвiтностiЩеснянсь-"j_р.1:-:::''
в MicTi Киевi д.р*u""оi адйiнiстрачii провести перерахування коштlв

на рахунок Управлiння соцiального захисту населення ,ЩеснянськоТ районноТ в

MicTi iиевi державноi адмiнiстрацiТ,
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5. Управлiнню соцiального захисту населення ,Щеснянськоi районноТ

в MicTi киевi державноi адмiнiстрацii пiдгоryвати звiт "9о 
використання

видiлених коштiв ',ь 
"uдur, 

ио.о до 
"iддiлу 

бухгалтерського.облiку та звiтностi

.Щеснянсь*оТ рuИЪнноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачii протягом одного

мiсяця пiсля отримання коштlв,

6.КонтрользаВиконанняМцЬоГороЗпоряДженняпокласТи
на першОго застуПника головИ ,ЩеснянсЬкоi районноi в MicTi Киевi державноТ

адмiнiстрацii I. Алексеенко,

Голова ( митро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi

гэ

плАн
заходiв iз пiдготовки та вiдзначення [ня вша ування учасникiвбойових дiй на територii iнших держав у Щеснянському районi MicTa Кисва

1, Проведення заходiв щодо блаюустрою пам'ятникiв, пам'ятнихмiсць та мiсць проведення районних заходiц а також музеiъ, kiMHaT бойовоiслави, меморiальних дошок, упорядкування, обслугову"u""" ,u утримання ikу належному cTaHi.

Управлiння благоустрою тапiдприемництва !еснянськоi районноiв MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
Комунальне пiдприемство <Керуюча
компанiя з обслуговування житлового
фонду .Щеснянського району м. Кисва>>,
Комунальне пiдприемство по утриманню
зелених насаджень {еснянського районуMicTa Киева

до 17.02.2022

2. Надання пропозицiй щодо
територii iнших держав дJuI вручення
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

кандидатур учасникiв бойових дiй на
вlдзнак голови .Щеснянськоi районноi в

Спiлка BeTepaHiB

3. Написання
забезпечення роботи

сценарного плану проведення урочистот частини заходу,
ведучоТ та звукорежисера.

Щеснянського району м.

до 14.02.2022

Афганiстану
Кисва (за згодою)

!еснянськоi
державноi

Управлiння культури
районноi в MicTi Киевi
адмiнiстрацii,
Управлiння освiти Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,



Спiлка BeTepaHlB Афганiстану
{еснянського райоrry м. Кисва rru..одоrоl

до 14.02.2022

Вiддiл з питань цивiльного захисту! lснянськоi районноi в MicTi K"."l
державноI адмiнiстрацii

до 14.02.2022

5. Забезпечення квiтковою продукцiею дляJIроведення урочистих заходiвз нагоди вiдзначення !ня вшанування учасникiв боiо""* дit 
"J 

r.p"ropii iншихдержав.

управлiння соцiа.гlьною захистунаселення .Щеснянськоi районноiв MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii 
-

17.02.2022

6, ЗабезПеченнЯ присутнОстi почесноТ варти пiд час церемонii покладанняKBiTiB до пам'ятною знаку ,а."бrrЙ 
"Бi"#rнтернацiо"й.ru, на територiiпарIry <Молодiжний> (за адресою: вул. Костянтина.Щанькевича, 4-А).

Сектор з питань мобiлiзацiйноi роботи
Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii,
Щеснянський районний у MicTi Киевi
територiальний центр комплектування та
соцiальноi пiдтримки (за ,.одоо;

17.02.2022 з l1.45 год до 12.40 юд
7, Проведення церемонii покладання kBiTiB до ам'ятного знаку загиблимвоiнам-iнтернацiонагriстам на територiт парку (м одiжний>> (за адресою:вул, Костянтина !анькевича, 4-Aj .u уru.Й*Ърi"""цтва .Щеснянськоi районноi

:#i,#;f,Ё"fiо":"""оi 
адмiнi.rрuцiТ r. .-rr;, ветеранських органiзацiй,



aJ
Органiзацiйний вiддiл !еснянськоi
РаЙОННОi в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацii,

17.02.2022 о 12.00 год

8. Проведення урочистоi _частини заходу у примiщеннi актовоi залиЩеснянськоi районноi'-'в MicTi К1."i o.p*uboi адмiнiстрацii (зu uoo..orol
;ж;Р1*#"та }аяховillзт: 

2?} . Бr;i;;ям вiдзнак юлови ще снянсъкоiрайонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii та приписних свiдоцтв,органiзацiя концерrноi .rро.рuми.

Управлiння соцiальною
населення Щеснянськоi ,ffiНв MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
Органiзацiйний вiддiл {еснянськоi
раЙонноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii,
управлiння культури !еснянськоi
РаЙОННоi в MicTi kиевi державнот
адмiнiстрацii,
Управлiння освiти Щеснянськоi районноiв MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii,

*ллiл iнформацiйних технологiй
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацii,
Спiлка BeTepaHiB Афганiстану

Щеснянського району м. Киева (за згодою)

|7.02.2022 о 14.00 год



9. Проведення помин€tльного оlr* на l00 осiб.

Управлiння соцiального
населення Щеснянськоi районноi
Киевi державноi адмiнiсфацiТ,
Комунальне пiдприемство
Щеснянсъкого району MicTa Киева

захисту
в MicTi

<<Зенiт>>

17 .02.2022 о 1б.00 юд

-порталi Щеснянськоi районноi в
про органiзацiю та проведення

анування учасникiв бойових дiй на

державноi адмiнiстрацii

лютий 2022 року

Нач.альник Управлiння
соцlального захисту населення Анастасiя ФIЛоШнко


