
НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

С{'Н./£<У. 20>ЖОр. Новоайдар

1 Іро затвердження районного плану 
заходів з нагоди 77-ї річниці звільнення 
Новоайдарщини від фашистських загарбників

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» та згідно рішення Новоайдарської районної ради від 19.12.2019 
№ 27/27 «Про затвердження переліку загальнорайонних заходів на 2020 рік, які 
фінансуються за рахунок районного бюджету», з метою відзначення 77-ї 
річниці звільнення Новоайдарщини від фашистських загарбників та 
вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій 
світовій війні 1939-1945 років, 
з о б о в ’ и з у ю:

1 .Затвердити районний план заходів з нагоди 77-ї річниці звільнення 
1 Іовоайдарщини від фашистських загарбників (додається).

2. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної 
державної адміністрації провести витрати на придбання вінка за рахунок 
коштів, передбачених па проведення загальнорайонних заходів по КПКВК 
0214082 в сумі 1000,0 гри. (Одна тисяча гривень 00 коп.).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

LВ.о. голови



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
« /  » січня 2020 року №

Районний план заходів з нагоди 77-ї річниці звільнення 
Новоайдарінини від фашистських загарбників
Заходи Термін

виконання
Відповідальні за 

виконання
Організація та проведення заходів з 
нагоди 77-ї річниці звільнення 
Новоайдарінини від фашистських 
загарбників

21 січня 2020 
року

Відділ культури 
райдєржадміністрації, 
організаційний відділ 
апарату
райдєржадміністрації

Покладання вінка та квітів до 
братської могили

•

21 січня 2020 
року

Відділ культури 
райдєржадміністрації, 
організаційний відділ 
апарату
райдєржадміністрації та 
керівники установ, 
підприємств та 
організацій (за згодою)

Проведення благоустрою пам’ятних 
знаків, пам'ятників та інших об’єктів 
культурної спадщини району, 
присвячених подіям Другої світової, 
війни

Протягом 
2020 року

Керівники ВЦА (за 
згодою), селищний та 
сільські голови, 
директора шкіл району 
(за згодою)

Проведення в бібліотеках району 
книжково -  ілюстративних виставок, 
бібліографічних оглядів, тематичних 
вечорів, присвячених 77-й річниці 
визволення Новоайдарінини від 
фашистських загарбників

20-26 січня 
2020 року

Відділ культури 
райдєржадміністрації

1 Іроведення в музеях району 
виставок, тематичних годин, 
присвячених 77-й річниці 
визволення 1 Іовоайдарщини від 
фаі 11 истських за гарби и кі в

20-26 січня 
2020 року

Відділ культури 
райдєржадміністрації

Організація іа проведення у 
навчальних закладах району 
тематичних бесід, уроків пам'яті та 
мужності, виховних годин, 
присвячених 77-й річниці 
визволення Новоайдарщини від 
фашистських загарбників

20-26 січня 
2020 року

Відділ освіти 
райдєржадміністрації



Висвітлення інформації щодо Січень 2020 Сектор 3 питань
заходів, що проводитимуся з нагоди року комунікацій 3

7 7-ї річниці визволення від громадськістю апарату
фашистських загарбників райдєржадміністрації,

” газета «Вісник
Новоайдарщин
згодою)

и» (за

І Іачальник організаційного відді 
апарату райдєржадміністрації Марина ВИШНЯКОВА


