
П О ПАСИ Я НСЬКА Р А ЙОННА Д Е РЖА В Н А А Д МІНІСТ Р А ЦІ Я
ЛУГАНСЬКОЇ ОВЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

11опасна № /£>0О

Про відзначення в районі у 2018 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 201 7-2018 роки, затвердженої розпорядженням 
голови районної державної адміністрації -  керівника районної військово- 
цивільної адміністрації від 15 грудня 2016 рок) № 474, 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, сприяння патріотичному вихованню дітей 
та молоді, зобов’язую:

1. Затвердити районний план заходів з нагоди відзначення Дня захисника 
України, наказ начальника відділу та кошторис витрат на їх проведення 
(додатки 1,2).

2. Нагородити на районному урочистому заході 14 жовтня 2018 року 
представників категорії захисників України подяками та грошовими 
винагородами (10 чоловік по 400 гри. кожному), 10 медалей «За оборону 
рідної держави», 10 медалей «Захисникам Вітчизни» згідно затвердженого 
списку нагороджених (додатки 3, 4).

3. Фінансові витрати на проведення районних заходів здійснити за рахунок 
коштів, передбачених у кошторисі відділу культури райдержадміністрації на 
проведення районних культурно -  масових заходів у 2018 році по КФК 
1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».
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4. Рекомендувати головам місцевих рад, керівникам підприємств, закладів 
району проведення святкових урочистих заходів на місцях.

5. Забезпечити широке висвітлення святкових заходів в засобах масової 
інформації та на сайтах району.

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



Додаток 1
до розпорядження голови 
Попаснянської райдержадміністрації -  
керівника районної військово - 
цивільної адміністрації 
від «2& » 2 0 1 8  р.

ЗАХОДИ
про відзначення в районі у 2018 році 

Дня захисника України

№
з/п

ЗАХОДИ Час, дата та місце 
проведения

Відповідальні

1 Святкові урочисті заходи 
присвячені Дню захисника 
України за участю 
керівництва району з 
вшануванням кращих 
п ре д ста в н и к і в кате гор і ї 
захисників України

14 жовтня 
201 8 року 

13.00 *
Районний будинок 

культури

Відділ культури 
РДА,
РБК
відділ
організаційної 
роботи РДА

2 Великий святковий концерт 
за участю українських 
популярних гуртів у великій 
залі районного будинку 
культури

14 жовтня 
2018 року 

14.00 ”
Районний Будинок 

культури

Відділ культури 
РДА; РБК; 
відділ
організаційної 
роботи РДА

оД Створення тематичної 
експозиції «Захисники 
України»

Протягом жовтня 
місяця 2018 року 

Райониий 
краєзнавчий музей

Відділ культури 
РДА,
РКМ

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

Жовтень 
2018 року 
Районпий 

краєзнавчий музей

Відділ культури 
РДА

Районний
краєзнавчий

музей
5 Книжкова виставка 

«Українці -  нація героїв»
1 Ірогягом жовтня 

місяця. 
ПРЦБС

Відділ культури 
РДА 

ПРЦБС
6 Проведення низки 

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

Жовтень 
2018 року 
ПРЦБС

Відділ культури 
РДА 

ПРЦБС 
Бібліотечні 

заклади району



7 Покладання квітів до 
пам’ятних знаків загиблим 
військовослужбовцям 
України, розташованих у 
місті Попасна на території 
Свято -  Миколаївського 
храму, площі Героїв та в 
районі ПМС

14 жовтня 
201 8 року

Відділ культури 
РДА, 
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 
201 8 року 

Місто, населені 
пункти району

Відділ культури 
РДА 

Релігійні 
організації

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

Жовтень 2018 року Керівники засобів 
масової 

інформації 
(за згодою)

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

Жовтень 201 8 року РДА, редакція 
газети

«Попаснянський
Вісник»

Начальник відділу культури О. КАЛЮЖНА



Додаток 2
до розпорядження голови 
Попаснянської райдержадміністрації -  
керівника районної військово - 
цивільної адміністрації 
від «£*> » ЖуХ-е/иЯ 2018 р. №

на проведення та відзначення в районі у 2018 році 
Дня захисника України

КОШТОРИС ВИТРАТ

1. Придбання подяк, рамок, квітів 
та медалей 5110,00 грн.

Всього: по КЕКВ 2210 - 5110,00 (п’ять тисяч стодееять) гри. 00 коп.

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

Всього: по КЕКВ 2730 — 4000,00 (чотири т исячі) грн. 00 коп.

Начальник відділу О. Калюжна

Головний спеціаліст - 
головний бухгалтер

Н. Павличенко



Додаток З
до розпорядження голови 
І Іопаснянської райдержадміністрації -  
керівника районної військово - 
цивільної і ' істрації 
від « £&» , Сни 2018 р. № У&еТУ

СПИСОК
нагороджених на районних урочистих зборах 

з нагоди відзначення в районі Дня захисника України 
(подякою та грошовою винагородою)

1. Войцешин Сергій Сергійович

2. Грідасов Ілля Юрійович

3. Дацко Іван Володимирович

4. Змія Тарас Олегович

5. Лисун Олександр Васильович

6. Лісовський Іван Васильович

7. Полюхович Леонід Васильович

8. Черненко Ярослав Іванович

9. Пятенко Віталій Юрійович

10. Козлов Ігор Олександрович

Начальник відділу культури О. КАЛЮЖНА



Додаток 4
до розпорядження голови
П оп а с н я н ської рай де ржа д м і н і страц і ї
керівника районної військово -
ци в і л ьн ої адмін і стра ції
від «Л в  » 2018 р. №2018 р. № /ІЇ&О

СПИСОК
нагороджених на районних урочистих зборах 

з нагоди відзначення в районі Дня захисника України
(медаллю)

1. Бобров Сергій Орестович

2. Бойко Олександр Анатолійович

3. Гордієнко Максим Миколайович

4. Капущак Андрій Михайлович

5. Карчава Гіоргі Мерабович

6. Кича Олексій Григорович

7. Кравус Захар Остапович

8. Лебідь Сергій Сергійович

9. Матейко Руслан Мар’янович

10. Мііцук Олександр Анатолійович 

1 1. Шаповал Сергій Миколайович

12. Шарко Михайло Миколайович

13. Швець Олег Валентинович

14. Шевчук Ігор Святославович

15. Щербінін Василь Вікторович

Начальник відділу культури О. КАЛЮЖНА


