
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

08 серпня  2014 року     м. Прилуки         № 347 

 

Про відзначення в районі  

Дня Державного Прапора України  

та 23-ї річниці незалежності України 
 

На виконання Указу Президента України від 21 липня 2014 року   

№ 608/2014 «Про відзначення 23-ї річниці незалежності України», 

розпорядження голови облдержадміністрації  від   06 серпня   2014 року №448 

«Про відзначення в області Дня Державного Прапора України та 23-ї річниці 

незалежності України»,  з  метою консолідації суспільства навколо ідеї 

державності та соборності України, утвердження  у громадян почуття 

патріотизму і поваги до своєї держави:  

 

  1. Утворити організаційний комітет з підготовки і відзначення в районі 

Дня Державного Прапора України та 23-ї річниці незалежності України та 

затвердити його склад  згідно з додатком.  

 

2. Затвердити план заходів з підготовки і відзначення в районі Дня 

Державного Прапора України та 23-ї річниці незалежності України (додається).  

 

   3. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад затвердити 

відповідні плани заходів з підготовки і відзначення Дня Державного Прапора 

України та 23-ї  річниці незалежності України на місцях і забезпечити їх 

виконання. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови  райдержадміністрації Росовського Д.М. 

 

 

Голова  районної  

державної  адміністрації                                                                     І.В. Тютюнник 

 

 

 

      



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови        

райдержадміністрації  

08 серпня 2014 року № 347 

 

С К Л А Д  

організаційного комітету з підготовки і відзначення в районі заходів 

 з нагоди  Дня Державного Прапора України та  

23-ї річниці незалежності України  
 

 

Тютюнник Іван Васильович                       -   голова райдержадміністрації,   

                                                                                          співголова організаційного комітету 

Татарченко  Лариса Олександрівна           -  голова районної ради,     співголова 

                                                                                        організаційного комітету (за згодою)    
 

  Росовський  Денис Михайлович                 -   перший      заступник         голови 

                                                                                                                            райдержадміністрації 
 

Мирвода Григорій Іванович                       -  заступник голови райдержадміністрації 

 

  Синенко Микола Григорович                     -   заступник голови районної ради  

 (за згодою) 

Нікітченко Лілія Володимирівна               -  керівник апарату  райдержадміністрації 

 

  Симоненко Лідія Григорівна                       -  начальник відділу  інформаційної  

                                                                                                діяльності та комунікацій з   

громадськістю апарату  

райдержадміністрації, секретар 

організаційного комітету 

       Борисенко Олександр Вікторович                -    заступник начальника Прилуцького  МВ  

    (по обслуговуванню міста Прилук та 

                                                                                                 Прилуцького району)  УМВС  України 

     в Чернігівській області  

  Бутенко Юрій Миколайович                       -    директор районного будинку культури 
 

     Бутко Наталія Петрівна                              -   начальник      управління    соціального   

                                                          захисту населення райдержадміністрації 
 

Заєць Володимир Петрович                           -    головний лікар ЦРЛ 
 

  Зінченко Роман   Олександрович               -   голова    міськрайонної         громадської  

 організації «Прилуцький козацький  

 курінь імені Івана Сірка» 

Корнієнко Валентина Сергіївна               -   начальник відділу економічного розвитку    

                                                                                      райдержадміністрації 

 

Левченко Лідія Іванівна                            -  директор   районної централізованої      

   бібліотечної системи 



Матвієнко Валентина Василівна              -  редактор газети «Прилуччина» 

 

Мусійченко Надія Володимирівна           -  начальник фінансового управління 

                                                                                              райдержадміністрації 

Стукалова Антоніна Володимирівна       -  начальник        відділу містобудування,  

                                                                          архітектури та житлово- 

                                                                                     комунального господарства  

                                                                                      райдержадміністрації 

Тимошенко Олена Сергіївна                    -  спеціаліст І категорії   у справах сім’ї, 

                                                                         молоді та спорту райдержадміністрації 

Федоренко Людмила Миколаївна           -   начальник    відділу   культури, туризму і 

                                                                                      релігій райдержадміністрації 

Хотіна Оксана Олексіївна                       -    заступник керівника апарату, 

  начальник       відділу організаційної 

                                                                                      роботи   райдержадміністрації 

Черненко Оксана Іванівна                        -   в. о.  начальника    відділу   юридичної 

                                                              та кадрової роботи апарату 

                                                                                      райдержадміністрації 

Шкурат Анатолій Михайлович                -  начальник  відділу  з питань цивільного  

                                                                                     захисту,  взаємодії з правоохоронними  

                                                                          органами,    оборонної та мобілізаційної  

                                                                           роботи апарату  райдержадміністрації 

Юрасюк Олексій Степанович                  -  начальник      відділу  освіти  

                                                                                     райдержадміністрації 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                    Л.В. Нікітченко  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови        

райдержадміністрації  

08 серпня 2014 року № 347 

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ  

з підготовки та відзначення в районі Дня Державного Прапора України та   

23-ї річниці незалежності України  
 

1. З метою виховання у громадян поваги до державних символів 

України, утвердження національної свідомості та патріотизму забезпечити 

встановлення 23—24 серпня ц. р. Державного Прапора  України на будівлях 

адміністративних установ,  підприємств, організацій. Сприяти встановленню 

державної символіки, прапорів на житлових будинках мешканців району.  
Відділи апарату  райдержадміністрації: 
інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, організаційної  роботи,  виконкоми 
сільських, селищних рад  
Серпень 2014 року 

2.  Організувати урочистості (зібрання, віче) з нагоди 23-ї річниці 

незалежності України у населених пунктах району за участю представників 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників 

релігійних організацій, політичних партій, громадських організацій, засобів 

масової інформації.                                                    
Відділи апарату райдержадміністрації:  
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю, організаційної  роботи,  виконкоми 

сільських, селищних рад  
22-24 серпня 2014 року 

3.   Провести покладання квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників 

видатним діячам українського державотворення, борцям за свободу і 

незалежність України. Залучати керівників та представників релігійних 

організацій до участі в церемоніях покладання квітів.  
Виконкоми сільських, селищних рад  
24 серпня 2014 року 

4. Здійснити напередодні свята додаткові заходи щодо благоустрою 

населених пунктів та їх святкового оформлення, упорядкування об’єктів 

культурної спадщини, пам’ятників і місць поховань борців за незалежність 

України та пам’ятників воїнам, полеглим у боях за її свободу.  
Виконкоми сільських, селищних рад  

11-22 серпня 2014 року 

 5.  Забезпечити проведення: 

 урочистостей з відзначення  кращих виробничників, підприємців, 

представників інтелігенції, ветеранів праці, державних службовців, депутатів, 

активістів громадського життя  Прилуччини; 
Відділи райдержадміністрації: інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, культури, 
туризму і релігій,  юридичної та кадрової роботи   

23 серпня 2014 року 

 урочистої церемонії підняття Державного Прапора України; 
Відділи райдержадміністрації: інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, культури, 



туризму і релігій, організаційної роботи,  виконкоми 
сільських, селищних рад   
23 серпня 2014 року 

 

  акції «Я - громадянин України» з урочистим врученням паспортів 

України;  
Відділи райдержадміністрації: інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю, освіти, 
культури, туризму і релігій, спеціаліст І категорії у 
справах сім’ї, молоді та спорту  

23 серпня 2014 року 
 

 першого уроку нового 2014—2015 навчального року на тему 

«Україна – єдина країна».  
Відділ освіти  райдержадміністрації   
1 вересня   2014 року 
 

 заходів  із гідного вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та 

осіб, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України;  
Відділи райдержадміністрації: інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю, освіти, 
культури, туризму і релігій, організаційний, 
спеціаліст І категорії у справах сім’ї, молоді та 

спорту  
Серпень  2014 року 

 

 спортивних змагань з нагоди відзначення  Дня Державного Прапора 

України та 23-ї річниці незалежності України; 
Відділ освіти  райдержадміністрації, спеціаліст    у 
справах сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, 
селищних рад   

Серпень-вересень  2014 року 

 

6.  Запропонувати релігійним організаціям провести 24 серпня 2014 року 

молебні за Україну.  
Відділ культури, туризму і релігій 
райдержадміністрації, виконкоми сільських, 

селищних рад  
24 серпня  2014 року 

7.  Залучати громадські організації,  молодіжний актив району до 

проведення заходів із сприяння реалізації громадських ініціатив, спрямованих 

на консолідацію суспільства, підтримку єдності країни, учасників 

антитерористичної операції на Сході України. 
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю, спеціаліст І категорії у справах сім’ї, 

молоді та спорту райдержадміністрації  
Серпень  2014 року 

 

8. Забезпечити організацію та проведення:  

  засідання круглого столу в райдержадміністрації за участю молоді, 

представників  громадськості «За справедливу державу, за процвітання 

України»;  
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю  райдержадміністрації 
22 серпня   2014 року 

 



 виставки-експозиції в приміщенні райдержадміністрації,  присвяченої  

200-річчю   від   дня   народження  Т.Г. Шевченка; 
Центральна районна бібліотека  
21-23 серпня   2014 року 

 

 святкових тематичних концертів у закладах культури району; 

 тематичних заходів у закладах централізованої бібліотечної системи 

району: уроків державності, віртуальних мандрівок у рамках проекту «Я живу в 

Україні»; виховних годин «Українська держава та її національна символіка» ; 

книжкових виставок «У нас єдина мета — Україна свята, нездоланна ніким і 

ніколи», «Моя Україна — єдина і вільна», «Від Сходу до Заходу — єднаймося 

всі»; історико-краєзнавчої подорожі «Рідний край, де живемо, Україною 

звемо»; 

 заходів, спрямованих на популяризацію самобутності, здобутків та 

культурної спадщини Прилуччини, зокрема, з метою підвищення її  

туристичної та інвестиційної привабливості;  
Відділ культури, туризму і релігій 
райдержадміністрації,  виконавчі комітети 

сільських, селищних рад  
Серпень  2014 року 

 

  у навчальних закладах району тематичних уроків, засідань «за 

круглим столом»,  семінарів, читацьких конференцій, конкурсів учнівських 

рефератів, присвячених розбудові демократичної держави та громадянського 

суспільства в Україні, входження її до європейського та світового товариства; 

 у бібліотеках закладів освіти виставок періодичної, науково-

популярної, інформаційно-довідкової літератури, інших матеріалів  

патріотичного спрямування, які висвітлюють історію українського 

державотворення, тенденції розвитку суспільства в Україні;  
Відділ освіти  райдержадміністрації   
Вересень   2014 року 
 

 урочистостей, просвітницьких тематичних заходів, концертів, 

святкових обідів для підопічних територіального центру соціального 

обслуговування за участю представників органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування; 
Управління соціального захисту населення   
 райдержадміністрації                                       
 Серпень  2014 року 

 

9. З нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та 23-ї річниці 

незалежності України підготувати вітання керівництва району для розміщення 

в місцевих засобах масової інформації.  
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю райдержадміністрації  
До 24 серпня 2014 року 

 

10. Забезпечити охорону громадського порядку, безпеку дорожнього 

руху, стабільну роботу підприємств комунального господарства під час 

проведення святкових заходів. Організувати медичний супровід та санітарно-

епідеміологічний нагляд у місцях проведення урочистих заходів. 



Відділи райдержадміністрації: з питань цивільного  
 захисту,  оборонної та мобілізаційної роботи;   
містобудування,   архітектури та житлово-комунального 

господарства, ЦРЛ 
Серпень 2014 року 

 

11. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації  

заходів з підготовки і відзначення Дня Державного Прапора України, 23-ї 

річниці незалежності України, заходів спрямованих на  утвердження 

національної свідомості,  патріотизму, єдності країни.  
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю райдержадміністрації, редакція 
газети «Прилуччина» 

Серпень 2014 року 

 

          12. Прозвітувати про стан виконання плану заходів з підготовки і 

відзначення в районі Дня Державного Прапора України та 23-ї річниці 

незалежності України відділу  інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю апарату   райдержадміністрації. 
Управління, відділи  райдержадміністрації, виконавчі 
комітети сільських, селищних рад   
26 серпня  2014 року 

 
 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                       Л.В. Нікітченко  
 


