Про відзначення 2017 року в Первомайському районі Дня партизанської слави
Відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України, пунктів 1, 2, 7 статті 2, пункту 1 статті 25, частини третьої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністр ції», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 14.09. 2017 року № 338-р «Про відзначення 2017 року в Миколаївській області Дня партизанської слави», з метою забезпечення підготовки та відзначення в Первомайському районі Дня партизанської слави, консолідації суспільства, виховання у молодого покоління шанобливого ставлення та почуття поваги до ветеранів війни:
	 Затвердити заходи щодо підготовки та відзначення 2017 року в Первомайському районі Дня партизанської слави (далі - заходи), що додаються.

         2.   Доручити	управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Волошиній), відділу освіти райдержадміністрації (Міряновій), відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації (Тафтай), відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Дзюбі), рекомендувати селищному, сільським головам забезпечити виконання затверджених заходів та надати відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації (Тафтай) інформацію про проведену роботу до 23 вересня 2017 року.
3. Відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації (Тафтай) до 26 вересня 2017 року  надати узагальнену інформацію  до відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.
file_0.doc


�









thumbnail_0.emf
 

 


thumbnail_1.wmf
 

 




ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
18.09.2017
Первомайськ
            № 270-р

2
	Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова райдержадміністрації
            В.В. Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження голови Первомайської районної державної адміністрації
І8.09.20І7 року № 270-р
ЗАХОДИ
з організації проведення 2017 року в Первомайському районі
Дня партизанської слави
№ з/п

Зміст заходу
Термін
виконання
Відповідальні за 
виконання
1
Забезпечити упорядкування меморіалів, пам’ятників та пам’ятних знаків, кімнат бойової слави, що увічнюють пам’ять про подвиги партизанів і підпільників, місць поховань загиблих партизанів і підпільників
До 21 вересня 2017 року
Селищний, сільські голови (за узгодженням), відділ культури, молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації
2
Провести мітинги та покладання квітів до пам’ятників загиблим у роки Другої світової війни
22 вересня 2017 року
Селищний, сільські голови (за узгодженням)
3
Організувати відвідування ветерана підпільно - партизанського руху за місцем проживання та ветеранів війни, які перебувають на лікуванні в філії Миколаївського обласного госпіталю інвалідів війни


До 22 вересня 2017 року
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, селищний та сільські голови (за узгодженням)



4
Організувати та забезпечити проведення у бібліотечних та навчальних закладах документальних виставок, переглядів літератури, пов’язаних з історією підпільно- партизанського руху в період Другої світової війни 1941-1945 років
Вересень 
2017 року
Селищний, сільські голови (за узгодженням), відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації
5
В навчальних закладах Первомайського району провести тематичні уроки, лекції, бесіди з історії підпільно-партизанського руху в період Другої світової війни 1941-1945 років
Вересень 
2017 року
Відділ освіти райдержадміністрації
6
Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації проведення заходів, присвячених відзначенню в Первомайському районі Дня партизанської слави
Вересень 
2017 року
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації



Начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації, виконувач обов’язків керівника
апарату райдержадміністрації	О.О.	Ткачук
____________Н.В.Тафтай
 






