
ПОПАСНЯНСЫСА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОПАСНЯНСЫСА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  
АДМ ІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

Попасна №_ ггл

Про відзначення в районі
2 4 - т о ї  річниці Конституції України

У зв’язку з 24-тою річницею прийняття Конституції України, 
керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Указом 
Президента України від 05.03.2015року № 123/2015 «Про утворення 
військово-цивільних адміністрацій», Законом України «Про місцеві державні 
адміністрації», районною Програмою та Переліком районних культурно- 
масових заходів на 2019-2021 роки, затвердженою розпорядженням голови 
районної державної адміністрації -  керівника районної військово-цивільної 
адміністрації від 28.11. 2018 року № 2280, 
зобов’язую:

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в районі 24-тої 
річниці Конституції України.

2. Затвердити списковий склад нагороджених грошовими винагородами 
та подяками (додаток).

3. Фінансові витрати на проведення районних заходів здійснити за 
рахунок коштів, передбачених у кошторисі відділу культури, молоді та 
спорту райдержадміністрації на проведення районних культурно -  масових 
заходів у 2020 році по КФК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва».

4. Сектору інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту 
персональних даних апарату райдержадміністрації анонсувати районні 
тематичні заходи та забезпечити висвітлення їх у засобах масової інформації 
та на офіційному сайті райдержадміністрації.

Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації Роман ВЛАСЕНКО



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

• № ш

ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та відзначення в районі 
24-тої річниці Конституції України.

№
з/п

Заходи Термін, час, місце 
проведення

Відповідальні та 
виконавці

1. Проведення районних 
урочистих зборів та 
тематичного святкового 
концерту за участю 
керівництва району з 
врученням кращим громадянам 
району подяк та грошових 
винагород

26 червня 
2020 року 

13.00 * 
приміщення РБК

Відділ культури, молоді та 
спорту РДА, 
відділ організаційної 
роботи та документообігу 
РДА

2. Забезпечення нагородження 
кращих громадян району на 
урочистих зборах (згідно 
кошторису та спискового 
складу)

26 червня 
2020 року 

13:00 * 
приміщення РБК

Відділ культури, молоді та 
спорту РДА, відділ 
управління персоналом та 
контролю РДА; 
відділ організаційної 
роботи та документообігу 
РДА

3. Забезпечення розміщення 
Державного Прапора на 
державних установах та інших 
будівлях і спорудах

до 28 червня 
2020 року 

Установи, заклади, 
підприємства 

району

Керівники установ, 
підприємств,
закладів району, органів 
місцевого самоврядування 
(за згодою)

4. Проведення урочистих 
святкових зборів 3 
ушануванням кращих 
громадян в населених пунктах 
району (згідно окремих планів)

28 червня 
2020 року 

Населені пункти 
району

Виконкоми місцевих рад, 
клубні заклади району 
(за згодою)

5. Відео презентація - екскурсія 
най мальовничіших куточків 
Попаснянського району.

Авторських фото знімків та 
фотоколажів краєвидів та 
визначних міст нашого краю.

до 31 липня 
2020 року 

на офіційній пошті 
Попаснянського 

РБК 
рора5пауагбк@ 

ukr.net

Відділ культури, молоді та 
спорту РДА, районний 
Будинок культури, 
керівники клубних 
закладів району
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Фото та відео роботи з 
коментарями, історіями, 
легендами та будь-якою 
цікавою інформацією 
пов’язаною з рідним краєм з 
нагоди 24-ї річниці 
Конституції України

6. Проведення в бібліотеках 
району тематичних онлайн 
бесід, бібліографічних оглядів, 
літературних вікторин, 
книжково-ілюстративних 
виставок, присвячених Дню 
Конституції України

червень 
2020 року 

бібліотечні заклади 
району

Відділ культури, молоді та 
спорту РДА, керівники 
бібліотечних закладів 
району

7. Проведення тематичних 
онлайн уроків історії та 
екскурсій в районному музеї з 
нагоди 24-ї річниці 
Конституції України

22-28 червня 
2020 року 
районний 

краєзнавчий музей

Відділ культури, молоді та 
спорту РДА, районний 
краєзнавчий музей

8. Розміщення в газеті 
«Попаснянский Вестник» та 
офіційному сайті РДА 
звернення - привітання 
керівників району з нагоди 24-ї 
річниці Конституції України

червень 
2020 року

Сектор інформаційної 
діяльності, цифрового 
розвитку та захисту 
персональних даних; 
редакція газети 

«Попаснянский Вестник»
9. Забезпечення святкового 

оформлення міста та населених 
пунктів району з 
використанням атрибутів 
державної символіки

до 28 червня 
2020 року 

міста, населені 
пункти 
району

Виконкоми місцевих рад 
(за згодою)

10. Забезпечення охорони 
правопорядку при проведенні 
святкових заходів з 
вшанування кращих громадян 
району в містах та населених 
пунктах

червень 
2020 року 

міста, населені 
пункти 
району

ВП ГУНП у
ГІопаснянському районі 
В. Золотарьов

11. Забезпечення висвітлення 
проведення святкових заходів 
району в засобах масової 
інформації та на офіційному 
сайті РДА

червень 
2020 року

Сектор інформаційної 
діяльності, цифрового 
розвитку та захисту 
персональних даних 
(за згодою)

Начальник відділу КМС Едуард ГАВРАШ ЕНКО



Додаток
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації - 
керівника районної військово - 
цивільної адміністрації

СПИСКОВИЙ СКЛАД

нагороджених грошовими винагородами та подяками з нагоди 
відзначення в районі урочистого святкового заходу 

з нагоди 24-ї річниці Конституції України

1. Бурлакова Ірина Валеріївна

2. Власик Ірина Семенівна

3. Галкін Геннадій Сергійович

4. Мардирос Тетяна Сергіївна

5. Уразовський Віталій Валентинович

6. Чернопятко Катерина Аркадіївна

7. Яіцький Віктор Федорович

8. Гетьман Ганна Анатоліївна

9. Сірий Сергій Миколайович

10. Сачко Вікторія Леонідівна

Начальник відділу Едуа рд Г А В Р А Ш Е Н КО



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, М ОЛОДІ ТА СПОРТУ  
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ

« / У »  Р£> 2020 р. Попасна №

Про відзначення в районі 
24 -  тої річниці Конституції України

У зв ’язку з 24-тою річницею прийняття Конституції України, керуючись 
Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Указом Президента 
України від 05.03.2015року №  123/2015 «Про утворення військово-цивільних 
адміністрацій», Законом України «Про місцеві державні адміністрації», 
районною Програмою та Переліком районних культурно-масових заходів на 
2019-2021 роки, затвердженою розпорядженням голови районної державної 
адміністрації -  керівника районної військово-цивільної адміністрації від 28.11. 
2018 року № 2280, та з метою гідного відзначення 24 -  тої річниці Конституції 
України, 
наказую:

1. Провести 26 червня 2020 року о 13:00 годині районні заходи з відзначення в 
районі 24-тої річниці Конституції України в приміщенні районного Будинку 
культури з врученням подяк та грошових винагород кращим громадянам 
Попаснянського району за участі керівництва району та міста .

2. Фінансові витрати на проведення районних заходів здійснити за рахунок 
коштів, передбачених у кошторисі відділу культури, молоді та спорту 
Попаснянської райдержадміністрації Луганської області на проведення 
районних культурно -  масових заходів у 2020 році по КФК 1014082 «Інші 
заходи в галузі культури і мистецтва» згідно кошторису (додається).

Начальник відділу Едуард ГАВРАШ ЕНКО



Додаток
до наказу відділу культури, 
молоді та спорту РДА
Ж'у /9. об,

КОШ ТОРИС ВИТРАТ

з підготовки та відзначення в районі 
24 -  тої річниці Конституції України

1. Придбання квітів, подяк, рамок, квітів, пакетів - 4630,00 грн.

Всього: по КЕКВ 2210 - 4630,00 (чотири тисячі шістсот тридцять) гри. 00 
коп.

1. Грошова винагорода = 10 чол. х 1400,00 грн. = 14000,00 грн. 

Всього: по КЕКВ 2730 -  14000,00 (чотирнадцять тисяч) грн. 00 коп.

Начальник відділу Едуард ГАВРАШ ЕНКО

Головний спеціаліст-  
головний бухгалтер відділу Наталія ПАВЛИЧЕНКО


