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ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

Попасна № гахо

Про затвердження Програми проведення 
районних культурно - масових заходів 
на 2019 -  2021 роки та Переліку 
районних культурно - масових 
заходів на 2019-2021 роки

Згідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону 
України «Про військово-цивільні адміністрації», Указу Президента України від 
05.03.2015 р. № 123/2015 «Про утворення військово-цивільних адміністрацій» 
та з метою забезпечення проведення у 2019 -  2021 роках районних культурно- 
масових заходів та гідного відзначення державних свят на районному рівні 
зобов’язую:

1. Затвердити Програму проведення районних культурно - масових заходів 
на 2019 -  2021 роки (далі - Програма) та Перелік районних культурно - масових 
заходів на 2019-2021 роки, що додаються.

2. Установити, що фінансування заходів Програми визначається щороку 
при затвердженні районного бюджету на відповідний рік.

3. Визначити головним розпорядником коштів та відповідним виконавцем 
Програми відділ культури райдержадміністрації.

Голова районної державної 
адміністрації - керівник районної 
військово-цивільної адміністрації С.ШАКУН



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови 
районної державної адміністрації - 
керівника районної військово- 
цивільної адміністрації

ПРОГРАМА
проведення районних культурно-масових 

заходів на 2019 -  2021 роки

м. Попасші
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма проведення районних культурно-масових заходів на 2019 -  
2021 роки (далі -  Програма) розроблена згідно Закону України від 
09.04.1999 р. №586-ХІУ «Про місцеві державні адміністрації», Закону 
України «Про військово-цивільні адміністрації», Указу Президента України від 
05.03.2015 р. № 123/2015 «Про утворення військово-цивільних адміністрацій» та з 
метою забезпечення проведення у 2019 -  2021 роках районних культурно-масових 
заходів, гідного відзначення державних свят на території району, проведення 
міжнародних, державних, професійних свят, пам’ятних дат та визначних 
ювілеїв.

Метою Програми є постійне впровадження традицій української 
державності на території Попаснянського району -  в місцевих радах, 
населених пунктах, трудових колективах підприємств, установ, організацій -  
урочисте відзначення державних, професійних свят, ювілеїв підприємств, 
визначних дат та ін., вшанування кращих громадян з нагоди цих заходів.

Програма спрямована на скоординовану організацію та проведення 
заходів, своєчасну підготовку розпорядчих документів стосовно 
відповідальних за виконання, фінансування витрат, ушанування громадян, 
представлених до нагородження тощо.

Фінансування витрат на проведення заходів, які викладені в Програмі, 
здійснюється згідно Положення про використання бюджетних коштів, 
передбачених на проведення культурно-масових заходів.



з
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

Програми проведення районних 
культурно-масових заходів на 2019 -  2021 роки

№
з/п

Найменування напрямку 
проведення заходів

Відповідальний 
за виконання

Терміни
виконання

1 . Міжнародні свята -  які відзначаються 
в Україні згідно розпорядчих 
документів Президента України, 
Кабінету Міністрів України та інших 
органів законодавчої і виконавчої 
влади.

Кошелева К.В. 
Попова В.Ю. 
Ярославцева Л.Є., 
Павличенко Н.В., 
Калюжна О.О., 
Лізанець О.Ю.

протягом
року

2. Державні свята -  які встановлюються 
законодавчими актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України 
та розпорядчими документами 
обласної державної адміністрації, 
обласної ради (щодо їх проведення на 
території області).

Кошелева К.В. 
Попова В.Ю. 
Ярославцева Л.Є., 
Павличенко Н.В., 
Калюжна О.О., 
Донцова М.А., 
Гаврашенко Е.М., 
Лізанець О.Ю.

протягом
року

3. Професійні свята -  які проводяться в 
Україні з метою вшанування 
представників різних професій 
(встановлені державними органами 
влади).

Кошелева К.В. 
Попова В.Ю. 
Ярославцева Л.Є., 
Павличенко Н.В., 
Калюжна О.О., 
Скребцова Н.П., 
Колесник Р.Л., 
Гаврашенко Е.М., 
Донцова М.А. 
Лізанець О.Ю.

протягом
року

4. Пам'ятні дати -  які проводяться з 
метою вшанування громадян, 
проведення урочистих заходів для 
відзначення пам'ятних світових подій, 
пам'яток української держави, а також 
визначних дат Луганської області і 
Попаснянського району.

Кошелева К.В. 
Попова В.Ю. 
Ярославцева Л.Є., 
Павличенко Н.В., 
Калюжна О.О., 
Лізанець О.Ю.

протягом
року

5. Ювілеї підприємств, організацій, 
установ, місцевих рад, населених 
пунктів Попаснянського району.
100-річні ювілеї громадян 
Попаснянського району (згідно Указу 
Президента).

Кошелева К.В. 
Попова В.Ю. 
Ярославцева Л.Є., 
Павличенко Н.В., 
Калюжна О.О., 
Лізанець О.Ю.

протягом
року

Начальник відділу культури О.Калюжна



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови 
районної державної адміністрації - 
керівника районної військово- 
цивільної адміністрації

а г * с £ і >/Л№.

ПЕРЕЛІК
районних культурно-масових заходів на 2019-2021 роки

1. День Соборності України січень
2. День пам’яті жертв війн та миротворчих операцій лютий
3. Міжнародний жіночий день березень
4. День Чорнобильської трагедії квітень
5. День пам’яті та примирення, 74 -  76 річниця 

перемоги над нацизмом у Європі та 74 - 76 річниця 
завершення Другої світової війни

травень

6. День прийняття декларації про державний 
суверенітет України

червень

7. День скорботи і пам’яті жертв війни в Україні червень
8. День Конституції України червень
9. День незалежності України серпень
10. 75-77 річниця визволення району та області від 

фашистських загарбників
вересень

11. День партизанської слави вересень
12. День ветеранів та людей похилого віку жовтень
13. День захисника України жовтень
14. 75-77 річниця визволення України від німецько- 

фашистських загарбників
жовтень

15. День Еідності і Свободи України листопад
16. День пам’яті жертв Еолодоморів в Україні листопад
17. День Збройних Сил України грудень
18. День ушанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС
грудень

19. 42-44 річниця створення Попаснянського району грудень
20. Присвоєння звань «За заслуги перед 

Попаснянщиною» та «Почесний громадянин 
Попаснянщини»

протягом року

Начальник відділу культури О.Калюжна


