
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
голови районної державної а дм ін істрац ії-  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

с л # ? 9 П 0 'Ю  ЯС&0, Попасна №

Про відзначення в районі 
Міжнародного жіночого Дня 8 Березня

На виконання розпорядження Президента України від 07.02.1996 року 
№ 30/96 «Про відзначення Міжнародного жіночого дня 8 Березня», 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 та метою гідного відзначення в 
Попаснянському районі Міжнародного жіночого Дня 8 Березня, 
зобов’язую:

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення в районі Міжнародного 
жіночого Дня 8 Березня.

2. Затвердити список нагороджених на районному заході грошовими 
винагородами та подяками з нагоди відзначення в районі Міжнародного 
жіночого Дня 8 Березня (додаток 1).

3. Фінансові витрати на проведення районних заходів здійснити за рахунок 
коштів, передбачених у кошторисі відділу культури райдержадміністрації на 
проведення районних культурно -  масових заходів у 2020 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 та анонсувати 
проведення цих заходів на сайті райдержадміністр;

В. о. голови районної державної 
адміністрації -  керівника райони 
військово-цивільної адміністраці Роман КОЛЕСНИК



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови 
районної державної адміністрації - 
керівника районної військово - 
цивільної адміністрації
£,4

План районних заходів 
з нагоди святкування Міжнародного жіночого Дня 8 Березня

№
з/
п

Заходи Термін та місце 
проведення

Виконавці

1. Організувати та провести 
районні урочисті збори з 
вшануванням кращих жінок 
району та святковий концерт 
присвячений Міжнародному 
жіночому Дню 8 березня

05.03.2020 року 
14.00 
РБК

(мала концертна 
зала)

Відділ культури РДА 
Відділ організаційної 
роботи РДА

2. Рекомендувати головам 
місцевих рад, керівникам 
підприємств, закладів провести 
на місцях урочисті збори з 
вшануванням кращих жінок та 
святкові концерти

Березень 2020 р. 
Місто, населені 
пункти району, 
підприємства, 

заклади району

Голови рад, 
керівники закладів 
району

3. Організувати проведення циклу 
тематичних культурно-освітніх 
заходів з нагоди Міжнародного 
жіночого Дня 8 Березня

Березень 2020 р. 
Місто, населені 
пункти (згідно 

окремих планів)

Відділ культури 
РДА, керівники 
закладів культури 
району

4. Засобам масової інформації 
забезпечити святкові рубрики 
та поздоровлення від 
керівництва району

Березень 2020 р. Керівники засобів 
масової інформації 
(за згодою)

В. о. начальника відділу культури Юлія СІНКЕВИЧ



Додаток 1
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації - 
керівника районної військово - 
цивільної адміністрації 
£ #  'У€?/7і£ПО

СПИСОК

нагороджених подяками і грошовою винагородою на 
урочистих зборах з нагоди Міжнародного жіночого Дня 8 Березня

1. Плаксіна Людмила Михайлівна

2. Павлова Марія Вікторівна

3. Ліпка Вікторія В ’ячеславівна

4. Загребельна Сніжана Олегівна

5. Семенкова Олена Володимирівна

6. Гриценко Лариса Миколаївна

7. Журавльова Галина Олександрівна

8. Новикова Марія Федорівна

9. Давискиба Оксана Петрівна

10.Буряк Валентина Миколаївна

В. о. начальника відділу культури Юлія СІНКЕВИЧ


