
НОВОАІІДАРСЬКА РАЙОННА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НОВОАИДАРСЬКА 
РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації та г олови районної ради

» серпня 2018 р. смт. Новоайдар

Про організацію зустрічі делегації 
творчої інтелігенції України

На виконання Програми формування позитивного іміджу 
Новоайдарського району на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням сесії 
районної ради від 15.09.2016 №6/8, з метою обміну досвідом з питань 
популяризації дитячого читання, використання художньої літератури при 
формуванні у дітей почуття патріотизму та любові до рідного краю:

1. Організувати 03 вересня 2018 року зустріч делегації творчої 
інтелігенції України, у складі, що додасться.

2. Затвердити програму зустрічі делегації творчої інтелігенції України, 
що додається.

3. Фінансово-господарському відділу Новоайдарської районної ради 
забезпечити оплату видатків по організації зустрічі делегації творчої 
інтелігенції України (харчування) за рахунок коштів, виділених на реалізацію 
п. 4 р. 11 Заходів Програми формування позитивного іміджу Новоайдарського 
району на 2016-2018 роки.

4. Фінансовому управлінню райдержадміністрацїї забезпечити 
фінансування видатків по організації зустрічі делегації творчої інтелігенції 
України в межах коштів, передбачених п. 4 р. II Заходів Програми формування 
позитивного іміджу Новоайдарського району на 2016 - 2018 роки.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації Новикову Т.В.



Додаток
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації та голови 
районної ради
« Л 9 »  серпня 2018 року ¥  ¥

Склад
делегації творчої інтелігенції України

1. Крикуненко Олена Сергіївна
----------------------------------------------

Куратор делегації
9 Бондаренко Олексій 

Олександрович
Керівник видавництва «Веселка»

3. Петренко-Заневський Олег 
Васильович

Письменник видавництва «Веселка»

4. Штанко Катерина Володимирівна Художник-ілюстратор видавництва 
«Веселка»

5. Савчук Андрій Олександрович Керівник ТОВ "Видавниче 
підприємство "ЮН1ВЕРС"

6. Аревицька Вікторія Дмитрівна Директор КЗК «Мар'їнська ЦБС»

Керівник апарату 
райдержадміністрації О.О.Дєдов



Затверджено
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації та голови 
районної ради
«££» серпня 2018 року / У ¥

Програма зустрічі
делегації творчої інтелігенції Україн

смт.Новоайдар 03.09.2017

Дата, час Захід Місце
проведення

Відповідальний

10.45 Зустріч делегації РБК Антипова А.А.
10.45-11.00 Огляд Новоайдарської 

районної бібліотеки
РБ Косова І.Д.

і

11.00-12.30 Обмін досвідом за круглим 
столом:
- про засоби залучення дітей 
та молоді до читання:
- про видавництво 
художньої та науково- 
популярної дитячої 
літератури;
- про використання 
художньої літератури при 
формуванні у дітей та 
підлітків почуття 
патріотизму та любові до 
рідного краю.

РБК Новикова Т.В. 
Антипова А.А. 
Селіхов О.В.

12.30-13.00 Переїзд до с.Победа Антипова А.А. 
Селіхов О.В.

13.00-13.30 Заходи з нагоди роковин 
обстрілу Російською 
Федерацією території 
Новоайдарського району

с. Победа,
Меморіальний
комплекс

Божкова Г.К.

13.30-14.00 Переїзд до смт.Новоайдар Антипова А.А.
14.00-15.00 Огляд виставок і експозицій 

Новоайдарського районного 
краєзнавчого музею

РКМ Божкова Г.К.

______________________
15.00-16.00 Обід ФОП Валуйська 

Н.М.
Степанчук 1.М.

16.00-16.15 Підведення підсумків 
зустрічі. Обмін враженнями.

РБК Новикова Т.В.

16.15 Від'їзд делегації Антипова А_А.

Керівник апарату 
райдержадміністрації


