
НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

СЛ'ХНіЛ- 20Ц Ір. Новоайдар №

Про затвердження районного плану 
заходів з нагоди Дня Соборності України

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», керуючись Указом Президента України від 13.11.2014 року № 
871/2014 «Про День Соборності України» та згідно рішення сесії 
Новоайдарської районної ради від 21.12.2018 № 22/2 «Про затвердження 
переліку загальнорайонних заходів на 2019 рік, які фінансуються за рахунок 
районного бюджету», з метою консолідації суспільства навколо ідеї єдності 
держави виховання у громадян патріотизму та гордості за героїчне минуле та 
сьогодення Українського народу та з нагоди відзначення Дня Соборності 
України:

1. Затвердити районний план заходів з нагоди Дня Соборності України, 
що додається.

2. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної 
державної адміністрації провести витрати на придбання вінка за рахунок коштів, 
передбачених на проведення загальнорайонних заходів по КГТКВК 0214082 в 
сумі 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп.).

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови Т. НОВИКОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
« * £  » січня 2019 року №

Районний план заходів з нагоди Дня Соборності України

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

1 Організація та проведення 
урочистих зборів з нагоди Дня 
Соборності України

22 січня 2019 
року

Відділ культури 
райдержадміністрації, 
організаційний відділ 

апарату
райдержадміністрації, 
міський, селивший та 

сільські голови, 
керівники ВЦА(за 

згодою)
2 Покладання вінка до Братської 

могили
22 січня 2019 

року
Відділ культури 

райдержадміністрації, 
організаційний відділ 

апарату
райдержадміністрації 
та керівники установ, 

підприємств та 
організацій (за 

згодою)
4 Проведення в бібліотеках 

району книжково- 
ілюстративних виставок «Моя 
Соборна Україна», тематичних 
бесід та літературних вікторин

19-25 січня 
2019 року

Відділ культури 
райдержадміністрації

5 Проведення в музеях району 
виставок, тематичних годин, 
присвячених дню Соборності 
України

19-25 січня 
201 року

Відділ культури 
рай д ержад м і н і стран ії

6 Організація та проведення у 
навчальних закладах району 
тематичних бесід, уроків пам’яті 
та мужності, виховних годин,

19-25 січня 
2019 року

Відділ освіти 
райдержадміністрації



тематичних бесід, уроків пам'яті 
та мужності, виховних годин, 
присвячених Дню Соборності 
України

7 Висвітлення інформації щодо 
заходів, що проводитимуться з 
нагоди Дня соборності України

Січень 2019 
року

Сектор з питань 
комунікацій з 
громадськістю 
апарату
райдержадм і н і страції, 
редактор газети 
«Вісник
Новоайдарщини» (за 
згодою)

Головний спеціаліст 
сектору з питань комунікацій 
з громадськістю апарату 
райдержадміністрації О. БОРДЮГ


