від "24" січня 2019 року

№ 11-р

КОНТРОЛЬ

м. Знам’янка

Про заходи з підготовки та
відзначення Дня вшанування
учасників бойових дій на території
інших держав

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня
2018 року № 999-р "Про заходи з підготовки та відзначення Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав", розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 16 січня 2019 року № 11-р
з даного питання:
1. Затвердити:
1) склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в районі у
2019 році Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав,
згідно з додатком;
2) районний план заходів з підготовки та відзначення у 2019 році Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав (далі – районний
план заходів), що додається.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам
міністерств і відомств України в районі, виконавчим комітетам сільських рад
забезпечити виконання районного плану заходів та інформувати районну
державну адміністрацію через відділ організаційної роботи, комунікацій з
громадськістю, інформаційної діяльності та звернень громадян апарату
райдержадміністрації до 18 лютого та 21 листопада 2019 року.
3. Встановити, що фінансування видатків на підготовку і проведення
заходів здійснюється за рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах
району по головних розпорядниках коштів – виконавцях заходів, а також інших
джерел, не заборонених чинним законодавством України.
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4. Відділу організаційної роботи, комунікацій з громадськістю,
інформаційної діяльності та звернень громадян апарату райдержадміністрації
узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження до
19 лютого та 22 листопада 2019 року надати першому заступнику голови
районної державної адміністрації Грінчак О.А.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 08 лютого 2018 року № 34-р "Про відзначення у
2018 році в районі Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав та 29-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Демократичної
Республіки Афганістан".
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Грінчак О.А.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

Додаток
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
від 24 січня 2019 року № 11-р
СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та відзначення в районі у
2019 році Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
Голова організаційного комітету
– перший заступник голови районної державної
ГРІНЧАК
адміністрації
Олена Анатоліївна
Заступник голови організаційного комітету
– керівник апарату районної державної
СЛЮСАРЕНКО
адміністрації
Олена Олександрівна
Члени організаційного комітету:
– начальник відділу регіонального розвитку,
БАБІЧ
містобудування, архітектури та житловоТетяна Миколаївна
комунального господарства
райдержадміністрації
БАГНО
Марина Олексіївна

–

начальник відділу управління персоналом та
юридичного забезпечення апарату
райдержадміністрації

БИСКУБ
Галина Михайлівна

– начальник фінансового управління
райдержадміністрації

ГНАТЮК
Вікторія Валеріївна

–

головний спеціаліст відділу культури і
туризму райдержадміністрації

ІВАНОВА
Алла Іванівна

–

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

ПУШКАРЕНКО
Руслан Володимирович

_

директор комунального некомерційного
підприємства "Знам'янський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги"

ПРОХНІЦЬКИЙ
Ігор Віталійович

–

начальник Знам'янського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області
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Продовження додатка
СИДОРЕНКО
Віта Григорівна

–

начальник відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

ЧУБІН
Ірина Юріївна

–

начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації

ЮХНО
Тетяна Василівна

–

заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційної роботи, комунікацій з
громадськістю, інформаційної діяльності та
звернень громадян апарату
райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.СЛЮСАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Знам'янської районної
державної адміністрації
від 24 січня 2019 року № 11-р
РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та відзначення у 2019 році Дня вшанування учасників бойових дій
на території інших держав
1. Забезпечити проведення:
1) урочистостей, меморіальних заходів з відзначення Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав (далі – День вшанування),
увічнення пам'яті загиблих та урочистого покладання квітів до пам'ятника
воїнам-афганцям у м. Знам'янка, пам'ятних знаків та могил учасників бойових
дій на території інших держав у населених пунктах району.
Відділи: культури і туризму, організаційної роботи,
комунікацій з громадськістю, інформаційної
діяльності та звернень громадян апарату
райдержадміністрації, виконкоми сільських рад
Лютий 2019 року
2) зустрічей з керівництвом громадських об'єднань ветеранів війни з
обговорення проблем соціального і медичного забезпечення ветеранів війни та
підписання меморандумів про взаємодію районної державної адміністрації і
громадських об'єднань ветеранів війни в їх розв'язанні;
Відділ організаційної роботи, комунікацій з
громадськістю, інформаційної діяльності та
звернень громадян апарату; управління соціального
захисту населення райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад
Лютий 2019 року
3) тематичних уроків і лекцій з історії війни у Республіці Афганістан у
навчальних закладах району.
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

2
Січень-лютий 2019 року
2. Організувати:
1) тематичні культурно-просвітницькі заходи, присвячені історії війни у
Республіці Афганістан та інших локальних конфліктів; виставки творів
мистецтва, фотографій, документів та архівних матеріалів, мемуарної та
історичної літератури, проведення творчих зустрічей, концертних програм,
присвячених Дню вшанування;
Відділи: культури і туризму; освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації; архівний відділ
райдержадміністрації
Січень-лютий 2019 року
2) проведення урочистостей з нагоди Дня вшанування, а саме проведення
нагородження учасників бойових дій на території інших держав та концертної
програми;
Відділи: культури і туризму; управління
персоналом та юридичного забезпечення апарату;
організаційної роботи, комунікацій з
громадськістю, інформаційної діяльності та
звернень громадян апарату райдержадміністрації,
виконавчі комітети сільських рад
До 15 лютого 2018 року
3) проведення обстежень житлово-побутових умов учасників бойових дій
на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих
та померлих учасників бойових дій, надання їм необхідної допомоги.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконавчі комітети
сільських рад
Протягом 2019 року
3. Сприяти:
1) проведенню спортивних змагань і заходів, присвячених вшануванню
пам'яті учасників бойових дій, загиблих в Республіці Афганістан та на території
інших держав;
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Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, виконавчі комітети
сільських рад
Протягом 2019 року
2) виявленню та взяттю на обік відповідно до чинного законодавства
членів сімей загиблих учасників АТО та ООС, осіб з інвалідністю внаслідок
війни І-ІІ групи, які потребують поліпшення житлових умов, але не
перебувають на квартирному обліку;
Управління соціального захисту населення;
відділ регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, виконкоми
сільських рад
Протягом 2019 року
3) призначенню та виплаті грошової компенсації за належні житлові
приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на
території інших держав, а також членів їх сімей та потребують поліпшення
житлових умов.
Управління соціального захисту населення; відділ
регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, виконкоми
сільських рад
Протягом 2019 року
4. Розглянути питання щодо можливості надання адресної матеріальної
підтримки ветеранам війни та сім'ям загиблих.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Протягом І кварталу 2019 року
5. Продовжити забезпечення санаторно-курортними путівками учасників
бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни.
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Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Протягом 2019 року
6. Забезпечити:
1) відвідування та впорядкування меморіалів, пам'ятників, місць поховань
загиблих (померлих) ветеранів війни;
Відділи: регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства; культури і туризму
райдержадміністрації, виконкоми сільських рад
Протягом 2019 року
2) виконання актів законодавства з питань соціального захисту учасників
бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни,
сімей загиблих (померлих) учасників дій;
Управління соціального захисту населення,
виконкоми сільських рад
Протягом 2019 року
3) своєчасну виплату щорічної разової допомоги до 05 травня учасникам
бойових дій на території інших держав, особам з інвалідністю внаслідок війни,
членам загиблих (померлих) осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників
бойових дій;
Управління соціального захисту населення,
виконкоми сільських рад
Протягом 2019 року
4) широке висвітлення в засобах масової інформації фактів історії війни у
Республіці Афганістан та на території інших держав;
Відділ
організаційної
роботи,
комунікацій
громадськістю, інформаційної діяльності та
звернень громадян апарату, ТОВ "Редакція газети
"Сільське життя"
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Січень-лютий 2019 року
5) у місцях проведення заходів з відзначення Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав:
належне медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження;
Комунальне некомерційне підприємство
"Знам'янський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги"
Лютий 2019 року
публічну безпеку і порядок, безпеку дорожнього руху під час підготовки та
проведення заходів.
Знам'янський відділ поліції Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області
Лютий 2019 року

__________________________

