
ЗДОЛБУНIВСЬКА MICЬKA РАДА
РIВНВНСЪКОГО РАЙОНУ PIBHEHCЬKOI ОБЛАСТI

розпоряджtЕння
МIСЬКОГО ГОЛОВИ

Хэ /6I-/Ol псо/, , 2022 року

Про пiдготовку та вiдзначення
у 2022 роцi Щня захисника та
захисниць УкраIни на територiТ
Здолбунiвськоi MicbKoi територiальноi громади

Керуючись статтею 42 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>, з метою сприяння нацiонально-патрiотичному вихованню дiтей та
учнiвськоi молодi, популяризацii героiЪму вiйськового подвиry, вшанування
мужностi та героiзму захисникiв та захисниць Украiни:

1.Провестц 14жовтня 2022 року заходи з вiдзначенняу2022роцi
Дня захисника та захисниць Украiни в населених пунктах Здолбунiвськоi
MicbKoi територiальноi громади.

2.Затверлити План заходiв з пiдготовки та вiдзначення у 2022 роцi .Щня
захисника та захисниць Украiни (далi - План заходiв), що додаеться.

3. Управлiнню з гуманiтарних питань Здолбунiвськоi мiськоi ради
забезпечити органiзацiю та проведення тематичних культурно-масових заходiв
згiдно Плану заходiв.

4. Керiвникам структурних пiдроздiлiв апарату MicbKoi ради та ii
виконавчих органiв, керiвникам пiдприемств та установ забезпечити неухильне
виконання Плану заходiв.

5. Вiддiлу бухгалтерського облiку та контролю апарату Здолбунiвськоi
MicbKoi ради провести видатки по КФК 0114082, КЕКВ 2210 на придбання
KBiTiB.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
Юрi" СОСЮКА.

мiський голова Владислав CYXJUIK



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Здолбунiвського
мiського голови

План заходiв
з пiдготовки та вiдзначення у 2022 poui Щня захисника та захисниць
Украiни на територiТ ЗлолбунiвськоТ мiськоi територiальноi громади

1. Вжити додаткових заходiв щодо забезпечення благоустрою в населених
пунктах.громади, упорядкування об'сктiв культурноi спадщини, пам'ятникiв,
пам'ятних знакiв, меморiальних дошок встановлених у пам'ять про загиблих
захисникiв Украiни та мiсць iх поховань.

Комуна-гrьне пiдприемство <Здолбунiвське)).

.Що 14 жовтня 2022 року.

2. Звернутися до представникiв християнських релiгiйних конфесiй
територiальноi громади щодо проведення панахид за загиблими та молебнiв за
захисникiв УкраiЪи.

Управлiння з гуманiтарних питань
Здолбунiвськоi MicbKoT ради.

!о 14 жовтня 2022 року.

3. Провести в населених пунктах територiальноi громади, з дотриманням
обмежень военного стану, урочистi заходи, покладання KBiTiB до пам'ятникiв,
пам'ятних знакiв та мiсць поховань загиблих захисникiв УкраiЪи.

Старостам Копиткiського та П'ятигiрського
старостинських округiв Здолбунiвськоi
мiськоi територiальноi громади

l4-1б жовтня 2022 року.

4. Замовити, купити i встановити на <Площi Героiв Майдану> у MicTi
Здолбунiв по вул. Грушевського стенд загиблим Героям Здолбунiвськоi MicbKoi
територiальноi громади.

Комунальне пiдприемство <Здолбунiвське>>.

До 14 жовтня 2022 року.

5. Органiзувати в населених пунктах територiальноi громади тематичнi
виставки та експозицii, якi висвiтлюватимуть подii про iсторичнi перемоги

украiнцiв у боротьбi за здобуття державностi, незалежностi та територiальноi
цiлiсностi Украiни.



z

Управлiння з ryманiтарних питань
здолбунiвськоi Micbkoi ради.

Упродовж жовтня 2022 року.

6. Провести у навчальних закладах, позашкiльних закJIадах для дiтей та
молодi тематичнi уроки, виховнi години, бесiди приуроченi до вiдзначенню,.Щня
захисникiв i захисниць Украiни, !ня украiнського козацтва та 80-i рiчницi
створення Украiнськоi повстанськоi apMiT.

Управлiння з гуманiтарних питань
ЗдолбунiвськоI MicbKoi ради.

Упродовж жовтня 2022 року.

7. Сприяти широкому висвiтленню у засобах масовоi iнформацii заходiв iз
вiдзначення Щня захисникiв i захисниць УкраIни, Щня украТнського козацтва та
80-i рiчницi створення Украiнськоi повстанськоТ армiI.

Вiддiл iнформацiйноi полiтики, технологiй
та захисту iнформацii апарату
Здолбунiвськоi MicbKoi ради

Упродовж жовтня 2022 року.

Заступник мiського голови
з питань дiяльностi
виконавчих органiв ради Юрiй СОСЮК


