
ДЕСНЯНСЬКЛ РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНЛ АДМIНIС ТРАЦlЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

.1+,о6. d,саJ,
Про вiдзначення у .Щеснянському районi
MicTa Киева,,Щня скорботи i вшануванн
пам'ятi жертв вiйни в YKpaiHi

Вiдповiдно до Закону УкраТни пПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

Указу Президента Украiни вiд |7 листопада 2000 року J\ъ |245

пПро ,Щень скорботи i вшануваннrI пам'ятi жертв вiйни в YKpaiHi>, рiшення
КиiвсъкоТ мiськоi ради вiд о7 жовтня 2о21 року }ф 272512766 ,,Про

затвердження MicbKoi цiльовоi програми кСоцiальне партнерство) на2022-2024

рокц1), з метою належного вшанування пам'ятi жертв вiйни у Щеснянському

районi MicTa Кисва:

1. Затвер дити План заходiв з вiдзначення у .щеснянському районi MicTa

киева .щня скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в ykpaTHi, що додаеться.

2. Управлiнню соцiального захисту населення .щеснянськоi районноi в MicTi

киевi державноi адмiнiстрацiт розробити та затвердити Кошторис витрат на

заходiв .Щеснянському районi MicTa Кисва зорганiзацiю та проведення заходiв у /_(еснянському раион1 мlста

uiд.*ru".rrня.Щня скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в YKpaiHi.

3. Фiнансовому управлiнню ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii забезпечити замовлення коштiв в .Щепартаментi фiнансiв
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoI державноi
адмiнiстрацii) в межах затверджених кошторисних призначень.

4. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii провести перерахування коштiв

на рахунок Управлiння соцiального захисту населення Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

5. Управлiнню соцiального захисту населення ,Щеснянськоi районноi
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачii пiдготувати звiт про використання
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TTiL"Y,j:, вiддiлУ бУхгалтерсъкого облiку та звiтностi
ння коштrr.л".", 

державноi адмiнiстрацii протягом одного

6. Контроль за викоfiанням цього розпорядження покласти;;rffШili Т.;l::rff:'О ВИ !е сня,.u * оlluй онноi 
" 

;i ;; киев i держа вн о i

Голов
Щми.гро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження 
{еснянсъкоi

районноi
державно
вiд

заходiв з вiдзначенн-] , дI#f,lкому районi MicTa Киева{ня скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в YKpaiHi

1. Проведення заходiв щодо благоустрою об' TiB кулъryрноi спадщини,
;i:';fi""X1?"Y'"#ftYJ'u*' мiсць ,poi"o."n" айсrнних заходiв, а також
оО.пу.о"у";;;;-..утриманн"r.J""' МеМОРiаЛЬНИХ ДОШок, упорядкування,у належному cTaHi. ]

управлiння благоустрою та
нянсъкоi районноТ в
авноi адмiнiстрацii,
иемство <Керуюча
вування житлового

комуналь не пiдпр 
".JJir"Jl}' ff ffi;".зелених насаджень !еснян..оЬ.о районуMicTa Киева,

Управлiння
районноТ в
адмiнiстрацii

до 21.06.2022

культури Щеснянськоi, MicTi Киевi державноi

_ 2. Проведення хвилини мовчання наза_гиблими у Другiй свiтовй 
"ibi ,u ч.р.r"r'r',rж"uiilн"-1тfi ;rт#1.;<<Слави>> на територii парку uД"..r"""ький>> за у.частю керiвництва {еснянськоi:;:;#i; #';:#::lJ;,, .-"" 

;;i ;;;t "i,й; r,, .,p.o.iu""" _l " в етер анс ь ких

органiзацiйний вiддiл ЩеснянськоiрайонноТ в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацii,
Управлiння
районнот в ffil'Ч".",Д;..Ъ]х;"iJзi
адмiнiстрацii,



2

Сектор з питанъ мобiлiзацiйноi роботи.ЩеСНЯНсъкоi районноi в 'ri.r; Киевiдержавноi адмiнiстрацii,
Управлiння соцiал""о"о .u*".ry населення
Деснянськоi районноi 

- 

"-' ,l."i Киевiдержавноi адмiнi страцii;
вiддiл з питань внутрiшньоi полiтики,зв'язкiв. з |ромадськiстю та засобами
':.:19i iнформацii {еснянськоi районноi в

У:.: Y::l державноТ адмiнЙацii,
rада органiзацii BeTepaHiB !Ёснянського
району MicTa Киева (.u..одоЫ

22.06.2022 о 1О.З0 юд

22.06.2022

4, Забезпечення квiтковою Продукцiею пiд час проведення заходiв звiдзначення Щня скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в YKpaiHi.

22.06.2022

5. Звернення до районних релiгiйних органiзацiй з проханням пропроведення пан
злагоду 

" 
чпрuь?IИДИ 

За ЖеРТВаМИ !РУГОi cBiToBoi вiйни, молебнi за мир та

Управлiння
районноi в
адмiнiстрацiт

до 2l .06.2022

культури ЩеснянськоIMicTi Киевi державноТ



6, Попередження про обм_еження роботи_ Iарr.у атракцiонiв на територiiпарцу к{еснянський>> 22 iервня 2О22р"Й ;0;.jO .оо до 11.00 год.

управлiння благоустрою тапiдприемництва Де."""с"*Ji рчИонноТ вMicTi Киевi державноТ адмiнiстЁчч''

до 21.06.2022

заходiв з вiдзначення Щня с i вшанування пам'"тi *.p.u "it;#;Н;i.

7. Висвiтлення на офi
MicTi Киевi державноi uдrЙ.

Нач.альник Управлiння
соцlального захисту населення

. 
iнтернет-порталi {еснянськоi районноТ вiнформацii про органiзацiю та проведення

червень 2022 року

Анастасiя ФIЛоНЕНко


