
ПОП АСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВН А АДМ ІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П ОП АСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  
АДМ ІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

, і іопасна № У  У /

Про День скорботи і вшанування  
пам’яті жертв війни в Україні

На виконання Указу Президента України від 17 листопада 2000 року 
№ 1245/2000 «Про День скорботи і вшанування пам ’яті жертв війни в Україні» , 
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, з метою виховання патріотизму, 
шанобливого ставлення до історії нашої країни, зобов’язую:

1. Затвердити:
1.1. Склад організаційного комітету з питань підготовки та проведення 
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, що додається.

1.2. План проведення районних заходів з підготовки та відзначення Дня 
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, що додається.

2. 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».

3. Рекомендувати міським, селищним головам, керівникам ВЦА, 
підприємств, закладів, установ району затвердити та провести на місцях 
заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

4. Сектору масових комунікацій (Папук Є.О.) анонсувати районні 
тематичні заходи та забезпечити висвітлення їх у засобах масової 
інформації та на відповідних сайтах.

Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації



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

С К Л А Д
організаційного комітету з підготовки та відзначення в районі 

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Кошелєва
Карина Володимирівна - заступник голови районної державної

адміністрації 
голова оргкомітету

Калюжна
Ольга Олександрівна - начальник відділу культури РДА 

секретар оргкомітету

Члени оргкомітету:

Архипенко
Сергій Володимирович

Г апотченко 
Ірина Вікторівна

Донцова
Марина Анатоліївна 

Єжак
Анатолій Іванович

- начальник відділу ЖКГ та будівництва
ра й дсржадм і н і страції

- заступник голови міської ради (за згодою)

- начальник відділу освіти 
р а йде рж а д м і н і стр а ції

- голова районної Ради ветеранів (за згодою)

Золотарьов
Володимир Федорович

- начальник Попаспянського відділу поліції 
Головного управління національної поліції
України в Луганській області, 
полковник поліції (за згодою)

Змитрович
Яна Володимирівна

- директор районного Будинку культури

Кацарська 
Наталія Іванівна

- начальник відділу охорони здоров’я
ра йде ржа; км і н істрації



Лізанець 
Оксана Юріївна

Павличенко 
Наталія Володимирівна

Нестеренко 
Ярослав Юрійович

Попкова 
Ольга Сергіївна

Проскурова 
Яна Віталіївна

Скребцова 
Наталія Павлівна

Тютюникова 
Олександра Вікторівна

- начальник відділу організаційної роботи
райдержадміністрації

- головний спеціаліст-головний бухгалтер
відділу культури райдержадміністрації

- редактор районної газети "Попаснянський
вісник" (за згодою)

- директор Попаснянської районної 
централізованої бібліотечної системи

- директор районного краєзнавчого музею

- начальник управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації

- завідувач сектору з питань 
цивільного захисту
р а й д е р ж а д м і і іі стр ац і ї

Начальники відділу культури О.Калюжна



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації -  
керівника районної військово - 
ци в і л ь 11 ої адмі ністрації
0(3

ПЛАН РАЙОННИХ ЗАХОДІВ  
з п ідготовки та  в ідзначення в районі 

Дня скорботи і в ш ан у ван н я  п а м ’яті ж ертв  війни в Україні

№
з/п

Заходи Дата, час
проведення

Відповідальні та 
виконавці

1. Організація та проведення 
мітингу -  реквієму 
вшанування пам ’яті жертв 
війни в Україні на пл. Героїв 
міста ГІопасна

21 червня 
2019 р. 

9.00 
Площа Героїв 

м. ГІопасна

РДА
Відділ культури

2. Забезпечення покладання 
квітів під час проведения 
мітингу - реквієму 
вшанування пам’яті жертв 
війни в Україні

21 червня 
2019 о. 

9.00 Площа 
Героїв 

м. ГІопасна

РДА, Відділ 
культури та районна 
рада ветеранів (за 
згодою)

3. Проведення в бібліотеках 
району та у музеї книжкових 
виставок, перегляд відео — 
матеріалів та фільмів 
воєнної тематики, години 
пам’яті і мужності

17-21 червня 
2019р.

Відділ культури 
РДА,
РІДБС
РКМ

4. Проведення тематичних 
екскурсій у залі бойової 
слави

20-2 1 червня 
2019р. 
РКМ

РКМ

5. Забезпечення висвітлення червень 
районних заходів в засобах 2019 р. 
масової інформації та па 
сайті РДА

Сектору масових 
комунікацій, 
міська районна газета 
(за згодою)

Начальник відділу культури



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ  
ПОП АСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

«СД» % Ч&- 2019 р . Попасна

Про День скорботи і вшанування  
пам’яті жертв війни в Україні

На виконання Указу Президента України від 17 листопада 2000 року № 
1245/2000 «Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні» , 
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, з метою виховання патріотизму, 
шанобливого ставлення до історії нашої країни, наказую:

1. Провести заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні 21 червня 2019 року.

2. 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» згідно кошторису (додається).

Начальник відділу культури



Додаток 
до наказу
відділу культури РДА
0 6  1'яА&мЛ 2019р. № Л-Є

КОШ ТОРИС ВИТРАТ

з підготовки та відзначення в районі 
Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

1. Придбання букета квітів - 310,00 грн.

Всього: по КЕКВ 2210 -  310,00 (триста десять) грн. 00 коп.

Начальник відділу культури О.Калюжна

Головний спеціаліст - головний бухгалтер 
відділу культури Попаснянської РДА Н.Павличенко


