
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

« / Л  вересня 2018 р. Попасі іа

Про відзначення в районі 
міжнародного дня людей похилого 
віку і Дня Ветеранів

На виконання Указу Президента України від 24.09.2004р. № 1 135/2004 
«Про відзначення міжнародного дня людей похилого віку і Дня Ветеранів», 
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 2017-2018 роки, 
затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації 
керівника районної військово-цивільної адміністрації від 15 грудня 2016 року 
№ 474, з метою вшанування людей похилого віку, зобов’язую:

1. Затвердити районний план заходів з підготовки і міжнародного дня 
людей похилого віку і Дня Ветеранів (додаток 1).

2. Відділу культури райдержадміністрації (Калюжна О.) забезпечити 
фінансування витрат, пов’язаних з фінансуванням заходів. Затвердити 
кошторис витрат на проведення відповідного заходу та списковой склад людей, 
які будуть відзначені на урочистому заході (додатки 2, 3).

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».

4. Анонсувати проведення районних тематичних заходів у засобах масової 
інформації на відповідних сайтах.

І олова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації С. ШАКУН



Додаток 1
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації - 
керівника районної військово - 
цивільної адміністрації 
« / і  » £>4___ 2018 р. №

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки і проведення міжнародного дня людей похилого віку
і Дня Ветеранів

№
з\п

Заходи Дата, час Місце
проведення

Відповідальні та 
виконавці

1. Проведення заходу:
- святковий концерт-  
вшанування до дня людей 
похилого віку і Дня 
Ветеранів;

28
вересня 

2018 року 
10.00 *

Мала
концертна зала 
районного 
будинку 
культури РДА

Попаснянський РБК

0 Проведення вечіру 
відпочинку за чашечкою чаю: 
«Збережемо тепло душі»

01 жовтня 
2018 року 

10.00 ’

Районна
бібліотека

Попаснянська РЦБС, 
Попаснянська РОВУ 
Єжак А.1. (за згодою)

оз. Проведення у населених 
пунктах заходу до дня 
людей похилого віку і Дня 
Ветеранів.

01 жовтня 
2018 року

Філії РЦБС, 
сільські та 
селищні клуби

Попаснянська РЦБС, 
Попаснянський РБК.

4. Забезпечення анонсування 
та висвітлення заходу 
міжнародного дня людей 
похилого віку і Дня 
Ветеранів у засобах масової 
інформації та на сайті РДА

Жовтень 
2018 року

Місто, населені 
пункти району

Попаснянська РЦБС, 
Попаснянський РБК. 
Рай держадміністрація, 
(за згодою)

Начальник відділу культури О. КАЛЮЖНА



Додаток 2
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації - 
керівника районної військово- 
ц и в і л ьн ої адм і н і страц ії
« ■ //»  09  2018 р. № /З'ОсР

Кошторис витрат
з підготовки і проведення районного заходу з відзначення міжнародного 

дня людей похилого віку і Дня Ветеранів

1. Чашки з логотипом

18 шт. х 65,00 грн. =1170,00 грн.

2. Букет квітів

18 шт. х 50,00 грн. = 900,00 грн.

Всього: 2070,00 гри. (Дві тисячі сімдесят гривень 00 кой.)

Начальник відділу культури О.Калюжна

Головний спеціаліст - головний бухгалтер 
відділу культури РДА Н. Павличенко



Додаток З
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації - 
керівника районної військово- 
цивільної адміністрації
« /£_ » 09  2018 р. №

СПИСКОВИЙ СКЛАД
з підготовки і відзначення міжнародного дня людей похилого віку

і Дня Ветеранів

1. Мік Ірина Мар’янівна
2. Редько Лариса Яковлівна
3. Бородавкіна Галина Михайлівна
4. Михайлюк Наталія Василівна
5. Нєдовєсова Людмила Іванівна
6. Моісєєва Наталія Дмитрівна
7. Сагіна Софія Андріївна
8. Залівацька Віра Федорівна
9. Бредихіна Марія Миколаївна
10. Лагерь Неля Миколаївна
11 .Поляков Володимир Валентинович
12. Мірошина Раїса Іванівна
13. Коджебаш Антон Афанасійович 
М.Кошкіна Валентина Афанасіївна
15. Філіпова Галина Василівна
16. Стариенко Лариса Володимирівна 
1 7.Бурлакова Валентина Єфиміїна 
18.Трохімець Неля Миколаївна

О. КАЛЮЖНА



Попаснянська районна державна адміністрація 
Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
пл. Миру. 2, м. Попасиа, Луганська обл.. Україна. 93300 

тел.:(8- 064-74)3-18-30 
кикига-роравпа @икг.псї

НАКАЗ

від « / /  » 0 9  2018 р. № м

Про відзначення в районі 
міжнародного дня людей похилого 
віку і Дня Ветеранів

На виконання Указу Президента України від 24.09.2004р. № 1135/2004 
«Про відзначення міжнародного дня людей похилого віку і Дня Ветеранів», 
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 7-201 8 роки, 
затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації 
керівника районної військово-цивільної адміністрації від 15 грудня 2016 року 
№ 474, з метою вшанування людей похилого віку.

Н А К А З У Ю :

1. Провести 01 жовтня 2018 року у Попаснянській районній 
централізованій бібліотечній системі районний захід з відзначення 
міжнародного дня людей похилого віку і Дня Ветеранів.

2. Витрати на проведення районного заходу з відзначення міжнародного 
дня людей похилого віку і Дня Ветеранів, здійснити за рахунок коштів, 
передбачених на проведення заходів у відділі культури по КПК 4082 «Інші 
заходи в галузі культури і мистецтва» згідно кошторису (додається).

Начальник відділу культури О. Калюжна


