
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
голови районної держ авної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

Попасна №

Про відзначення в районі у 
2019 році Дня захисника України

Відповідно до Указу Президента України від 14.10.2014 року №806/2014 
«Про День захисника України», Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації», Указу Президента України від 05.03.2015р. № 123/2015 «Про 
утворення військово-цивільних адміністрацій», Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», районної Програми та Переліку районних культурно- 
масових заходів на 2019-2021 роки, затвердженої розпорядженням голови 
районної державної адміністрації -  керівника районної військово-цивільної 
адміністрації від 28 листопада 2018 року №  2280, у зв ’язку з метою 
вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної 
цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, 
сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, 
вшанування захисників України, 
зобов’язую:

1. Затвердити районний план заходів з нагоди підготовки та відзначення 
Дня захисника України у 2019 році.

2. Нагородити на районному урочистому заході 14 жовтня 2019 року 
представників категорії захисників України подяками та грошовими 
винагородами (10 чоловік по 400 грн. кожному), подяками та чашками з 
логотипом згідно затверджених списків нагороджених (додатки 1, 2).

3. Фінансові витрати на проведення районних заходів здійснити за 
рахунок коштів, передбачених у кошторисі відділу культури 
райдержадміністрації на проведення районних культурно -  масових заходів у 
2019 році по КФК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

4. Рекомендувати головам місцевих рад, керівникам підприємств, закладів 
району проведення святкових урочистих заходів на місцях.



5. Анонсувати проведення районних тематичних заходів у засобах масової 
інформації та на вебсайті райдержадміністрації.
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В. о. голови районної державної 
адміністрації -  керівника районної 
військово-цивільної адміністрац Роман КОЛЕСНИК

/



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови районної 
держадміністрації -  керівника 
районної військово - цивільної 
адміністрації

ЗАХОДИ  
про відзначення в районі у 2019 році 

Дня захисника України

№
з/п

ЗАХОДИ Час, дата та місце 
проведення

Відповідальні

1 Виставка військової техніки 14 жовтня 
2019 року 

12.00 *

Відділ культури 
РДА, відділ 
організаційної 
роботи РДА

2 Святкові урочисті заходи 
присвячені Дню захисника 
України за участю 
керівництва району з 
вшануванням кращих 
представників категорії 
захисників України

14 жовтня 
2019 року 

13.30 ’ 
Районний Будинок 

культури

Відділ культури 
РДА,
РБІ<
відділ
організаційної 
роботи РДА

3 Святковий концерт за участю 
артистів з с. Бугаївка 
Харківської області у великій 
залі районного Будинку 
культури

14 жовтня 
2018 року 

13.30 * 
Районний Будинок 

культури

Відділ культури 
РДА; РБК; 
відділ
організаційної 
роботи РДА

4 Створення тематичної 
експозиції «Захисники 
України»

Протягом жовтня 
місяця 2019 року 

Районний 
краєзнавчий музей

Відділ культури 
РДА,
РКМ

5 Проведення уроків пам’яті 
присвячених Дню захисника 
України для школярів в 
районному краєзнавчому 
музеї

Жовтень 
2019 року 
Районний 

краєзнавчий музей

Відділ культури 
РДА 

Районний 
краєзнавчий 

музей
6 Проведення низки 

тематичних заходів для 
школярів загальноосвітніх 
закладів району з нагоди Дня 
захисника України

Жовтень 
2019 року 

ПРЦБС

Відділ культури 
РДА 

ПРЦБС 
Бібліотечні 

заклади району
7 Покладання квітів до 

пам’ятних знаків загиблим
14 жовтня 
2019 року

Відділ культури 
РДА,



військовослужбовцям 
України, розташованих у 
місті Попасна на території 
Свято -  Миколаївського 
храму, площі Героїв та в 
районі ПМС

відділ 
організаційної 

роботи РДА

8 Рекомендувати головам 
місцевих рад, керівникам 
підприємств, закладів району 
провести урочисті святкові 
заходи на місцях 
(згідно окремих планів)

Місто, населені 
пункти, 

керівники 
підприємств, 

закладів району

Голови місцевих 
рад, керівники 
підприємств та 
закладів району 

(за згодою)

9 Рекомендувати покладання 
квітів до пам’ятних знаків 
загиблих захисників України 
в місті та населених пунктах 
району з нагоди свята Дня 
захисника України

Місто, населені 
пункти району

РДА, виконкоми 
місцевих рад, 

керівники 
підприємств, 

закладів району 
(за згодою)

10 Проведення в молитовних 
приміщеннях релігійних 
організацій богослужінь та 
молебнів за захисників 
України

14 жовтня 
2019 року 

Місто, населені 
пункти району

Відділ культури 
РДА 

Релігійні 
організації

11 Створення тематичних 
рубрик, сторінок, 
присвячених Дню захисника 
України у засобах масової 
інформації

Жовтень 2019 року Керівники засобів 
масової 

інформації 
(за згодою)

12 Забезпечення висвітлення 
матеріалу про проведення 
районних святкових заходів 
засобами масової інформації 
та на на сайті РДА

Жовтень 2019 року РДА, редакція 
газети 

«Гіопаснянський 
Вісник»



Додаток 1
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації - 
керівника районної військово- 
цивільної адм і н і с тр а ц і ї 
О  /  / у Л  £ 0 / 3  /  № /

список
нагороджених подяками і грошовою винагородою 

на районних урочистих зборах з нагоди відзначення в районі 
у 2019 році Дня захисника України

1. Стригун Віктор Вікторович

2. Мякушка Ігор Едуардович

3. Каспірович Юрій Володимирович

4. Молчанец Іван Русланович

5. Матушанський Олександр Олександрович

6. Рудий Юрій Вікторович

7. Чоп Роман Сергійович

8. Колосов Олександр Олександрович

9. Ткачук Анатолій Олександрович

10. Войтенко Павло Павлович

Начальник відділу культури Ольга КАЛЮ ЖНА



Д одаток  2
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації - 
керівника районної військово - 
ц и в і л ьної ад м і н і с т р а ц і ї 
0 /  л і / /и S'O

СПИСОК

нагороджених подяками і чашками з логотипом 
на районних урочистих зборах з нагоди відзначення в районі 

у 2019 році Дня захисника України

1. Сенчил Василь Валерійович
2. Ганкал Олександр Степанович
3. Кал и щук Віктор Вікторович
4. Кукурудза Роман Ярославович
5. Слюнін Іван Миколайович
6. Щербаков Вадим Вадимович
7. Тристюк Вадим Олександрович
8. Дудник Андрій Олександрович
9. Єстратова Юлія Анатоліївна
10. Молчанов Олександр Валерійович
11. Пивчук Роман Юрійович
12. Громяк Руслан Орестович
13. Українець Олександр Анатолійович
14. Хомін Андрій Михайлович
15. Кутів Іван Васильович
16. Кіндратюк Василь Володимирович
17. Шлапак Сергій Володимирович
18. Боруц Андрій Олександрович
19. І ваш ко Богдан Іванович
20. Турчин Ігор Юрійович
21. Валяш М ар’яна Ігорівна
22. Чех Володимир Володимирович
23. Якимів Віталій Михайлович
24. Поліщук Сергій Володимирович
25. Смола Василь Степанович



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ  
П ОП АСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

0 /  С$Х?/9Ж. Попасна

Про відзначення в районі у 
2019 році Дня захисника України

Відповідно до Указу Президента України від 14.10.2014 року №806/2014 
«Про День захисника України», Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації», Указу Президента України від 05.03.2015р. № 123/2015 «Про 
утворення військово-цивільних адміністрацій», Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», районної Програми та Переліку районних культурно- 
масових заходів на 2019-2021 роки, затвердженої розпорядженням голови 
районної державної адміністрації -  керівника районної військово-цивільної 
адміністрації від 28 листопада 2018 року № 2280, у зв ’язку з метою вшанування 
мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності 
України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння 
подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, вшанування 
захисників України,

1. Провести 14 жовтня 2019 року у Попаснянському районному Будинку 
культури (велика зала) святковий урочистий районний захід з нагоди Дня 
Захисника України.

2. Витрати на проведення районного заходу з нагоди Дня Захисника 
України, здійснити за рахунок коштів, передбачених на проведення заходів у 
відділі культури по КПК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 
згідно кошторису (додається).

наказую:

Начальник відділу культури Ольга КАЛЮ Ж НА



Додаток 
до наказу
відділу культури РДА 
О/  о/ЕО0 /Т) /ґ л  чЗ 0

КОШ ТОРИС ВИТРАТ

на проведення та відзначення в районі у 2019 році 
Дня захисника України

1. Придбання подяк, рамок, квітів, диз. паливо - 3352,50 гри.

Всього: по КЕКВ 2210 - 3352,50 (три тисячі триста п’ятдесят дві) гри. 
50 кой.

2. Грошова винагорода = 10 чол. х 400,00 гри. = 4000,00 гри.

Всього: по КЕКВ 2 7 3 0 -4 0 0 0 ,0 0  (чотири тисячі) гри. 00 кой.

Начальник відділу культури

і оловнии спеціаліст - головний 
бухгалтер відділу культури РДА

Ольга КАЛЮ Ж НА

Наталія ПАВЛИЧЕНКО


