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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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 20 січня
2015 року
    м. Прилуки			    №
 10
	
Про проведення в Прилуцькому районі 
Дня Соборності України 

На виконання Указу Президента України від 22 грудня 2014 року №948/2014 «Про відзначення у 2015 році Дня Соборності України», розпорядження в. о. голови обласної державної адміністрації від 16 січня 2015 року №8 «Про проведення заходів до Дня Соборності України»:

1. Затвердити План заходів щодо підготовки та відзначення в районі у 2015 році Дня Соборності України (додається).
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови районної
державної адміністрації                                                                   Д.М. Росовський




















ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження в.о. голови 
райдержадміністрації 
20 січня 2015 року № 10


ПЛАН 
заходів  щодо підготовки та відзначення в районі у 2015 році 
Дня Соборності України

1. Спрямувати підготовку та проведення заходів на утвердження ідеалу соборності українських земель, територіального й духовного єднання, спадкоємності історичної державницької традиції, виховання у громадян почуття патріотизму і гордості за свою державу. 
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних рад

До 22 січня 2015 року

2. Забезпечити підняття Державного Прапора України на будівлях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у День Соборності України 22 січня.
Відділ організаційної роботи
 райдержадміністрації,
 виконкоми сільських, селищних рад    

22 січня 2015 року

3. Організувати покладання квітів керівництвом району за участю  представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості до  могил загиблих  військовослужбовців: С. Безгубченку в с. Сухополова, В. Лавренчуку в с. Рудівка, А. Потієнку в с.Боршна та до меморіальної дошки уродженцю Малої Дівиці О. Міхнюку, які віддали своє життя  за захист державного суверенітету  територіальної цілісності  України у 2014 – 2015 роках. 
Відділи райдержадміністрації: інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, 
організаційної роботи, культури, туризму і релігій, виконкоми Сухополов’янської, Рудівської, Валківської сільських, Малодівицької селищної ради

22, 29 січня 2015 року

4. Урочисте зібрання за  участю керівництва району, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості, молоді з нагоди  Дня Соборності України в Прилуцькому  професійному ліцеї.
Відділи райдержадміністрації: інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, культури, туризму і релігій, Прилуцький ПЛ

22 січня 2015 року

5. З нагоди 97 річниці подвигу Героїв Крут організувати та провести інформаційну годину.
Відділ інформаційної діяльності  та комунікацій з громадськістю апарату  райдержадміністрації

26 січня 2015 року    

6. З нагоди 96-ї річниці проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР, відзначення Дня Соборності  України організувати та провести збори громадськості в населених пунктах району, культурно-мистецькі заходи.  
Виконкоми сільських, селищних рад, 
відділ культури, туризму і релігій
райдержадміністрації 

22 січня 2015 року

7. Підготувати привітання голови райдержадміністрації жителям району  з нагоди Дня Соборності  України в засоби масової інформації. 
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій 	з громадськістю апарату райдержадміністрації

До 16 січня 2015 року
8. Забезпечити підготовку та проведення в закладах культури  та бібліотеках району тематичних вечорів,  зустрічей, бесід, годин інформування, викладок  історичної, довідкової,  науково-популярної літератури. 
Відділ культури, туризму і релігій 
райдержадміністрації, 
виконкоми сільських, селищних рад

Січень 2015 року
9. Організувати   в навчальних закладах проведення: 
	урочистостей з нагоди відзначення 96-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки;
	засідань «за круглим столом», тематичних читань, бесід, інформаційних годин, тематичних експозицій, виставок інформаційно-довідкової літератури та інших матеріалів, присвячених подіям 22 січня 1919 року.

Відділ освіти райдержадміністрації

Січень 2015 року

10. Організувати святковий обід для підопічних територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та провести просвітницьку бесіду. 
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

22 січня 2015 року

11. Звернутися до керівників релігійних організацій із пропозицією відправити загальні молебні з нагоди Дня Соборності України.
Відділ культури, туризму і релігій 
райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад

До 22 січня 2015 року    

	12. Забезпечувати підтримку громадських ініціатив в районі, спрямованих на консолідацію українського суспільства та єднання громадян, виховання патріотизму. 
Відділ інформаційної діяльності  та комунікацій з громадськістю апарату  райдержадміністрації

До 22 січня 2015 року    

13. Здійснити висвітлення заходів до Дня Соборності України, тематичних публікацій, присвячених єднанню українських земель в єдиній державі, утвердження незалежної України. 
Відділ інформаційної діяльності  та комунікацій з громадськістю  апарату райдержадміністрації, редакція газети «Прилуччина»

Січень 2015 року    

	14. Прозвітувати про стан виконання плану заходів із відзначення в районі Дня Соборності України на адресу відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату райдержадміністрації. 
Структурні підрозділи  райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад 

До 30 січня 2015 року


В. о. керівника апарату
райдержадміністрації				О.О. Хотіна

