
НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

«09» жовтня 2018 року смт. Новоайдар № 3!>£

Про відзначення у 2018 році 
Дня захисника України

Відповідно до Указу Президента України від 14.10.2014 № 806/2014 «Про 
День захисника України», з метою вшанування мужності та героїзму захисників 
незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг 
Українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу > 
суспільстві та з нагоди Дня захисника України:

1. Затвердити районний план заходів з відзначення у 2018 році Дня 
захисника України, що додається.

2. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної 
державної адміністрації провести витрати на придбання корзини з живих квітів 
та нагородної атрибутики за рахунок коштів, передбачених на проведення 
загальнорайонних заходів по КПКВК 0214082 в сумі 2040,00 грн. (Дві тисячі 
сорок гривень 00 коп.).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
районної державної адміністрації Новикову Т.В.

В. СЕРГК’ІІКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
«____» жовтня 2018 року № ___

Районний план заходів
з відзначення у 2018 році Дня захисника України

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

1 Урочисті заходи, присвячені Дню 
захисника України у селищі Победа

13 жовтня 2018 
року

Відділ культури 
райдержадм і іпстрації

2 Церемонія нагородження 13 жовтня 2018 
року

Сектор по роботі 3 
персоналом апарату 

райдержадм і н істрації
3 Урочисте покладання квітів до 

меморіалу воїнам АТО. що загинули 
па території Новоайдарського району

13 жовтня 2018 
року

Організаційний відділ 
апарат)

райдержадм і 11 істрації
4 Організація екскурсії по місцях, де 

було здійснено обстріл українських 
військ з території РФ

13 жовтня 2018 
року

Відділ культури 
райдержадміністрації

5 Організація в музеях району 
експозицій, присвячених Дню 
захисника України

13 жовтня 2018 
року

Відділ культури 
райдержадм і н істрації

6 Відкриття меморіальної дошки Павлу 
Гречишкіну -  військовослужбовцю 
Армії Української Народної 
Республіки в селі Гречишкине

13 жовтня 2018 
року

Відділ культури 
райдержадм і 11 істрації

7 Організація в бібліотеках району 
виставок, присвячених Дню захисника 
України

12-15 жовтня 
2018 року

Відііл культури 
райдержадм і ніс грації

8 Проведення тематичних уроків в 
закладах освіти району

Жовтень 2018 
року

Відділ освіти 
райдержадміністрації

9 Широке висвітлення в районних 
засобах інформації заходів, що 
проводитимуться у зв’язку 3 
відзначенням Дня захисника України

Жовтень 2018 
Року

Сектор з питань 
комунікацій з 

громадськістю апарату 
райдержадм і н істрації

Спеціаліст відділу культури, 
в.о. головного спеціаліста 
сектору з питань комунікацій 
з громадськістю апарату 
райдержадміністрації О. БОРДЮІ


