
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

« / £ »  серпня 2018 р. Попасна № 'Ю ЗО

Про відзначення в районі Дня Прапора України 
та 27 - ї  річниці незалежності України

На виконання Указу Президента України від 11.04.2018 року № 99 
«Про відзначення 27-ї річниці незалежності 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 
2017-2018 роки, затвердженої розпорядженням голови районної державної 
адміністрації -  керівника районної військово-цивільної адміністрації від 15 
грудня 2016 року № 474 та з метою гідного відзначення в районі цих 
державних свят:

1. Затвердити План заходів з підготовки та відзначення в районі 
святкових урочистих заходів з нагоди Дня Державного Прапора України та 
27-ї річниці незалежності України (додаток 1).

2. Затвердити кошторис витрат на проведення урочистих районних 
заходів (додаток 2).

3. Затвердити списки громадян для нагородження на урочистому 
районному заході (додаток 3).

4. Нагородити на районних урочистих зборах 23 серпня 2018 року 
кращих громадян району подяками і грошовими винагородами (10 чоловік по 
400 грн. кожному) згідно затверджених кошторису та списку.



5. 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».

6. Рекомендувати головам місцевих рад, керівникам підприємств, закладів 
району проведення святкових заходів на місцях.

7. Рекомендувати головам місцевих рад, керівникам підприємств, закладів 
району провести роботу щодо забезпечення благоустрою населених пунктів, 
упорядкування об’єктів культурної спадщини.

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

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови районної державної 
адміністрації -  керівника районної 
військово-цивільної адміністрації В.І. ПРОСКУРКО



Додаток 1
до розпорядження голови 
Попаснянської райдержадміністрації -  
керівника районної військово - 
цивільної адміністрації
від « <?Р » Р<§ 2018 р. № Ю 5Т)

ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та відзначення в Попаснянському районі 

Дня Державного Прапора України та 
27 - ї річниці незалежності України

№
з/п

Назва заходу Термін, місце 
проведення

Відповідальні та 
виконавці

1 Забезпечення святкового 
оформлення міста та населених 
пунктів району атрибутами 
державної символіки, приведення 
до належного стану вулиць, 
майданів, фасадів 
адміністративних будівель, 
встановлення на них Державних 
Прапорів

до 23 серпня 
2018 року

місто, населені 
пункти району

Відділ ЖКГ та 
будівництва РДА; 
виконкоми місцевих рад; 
керівники підприємств, 
закладів району 
(за згодою)

2 Урочисте підняття Державного 
Прапора України за участю та 
керівників Попаснянського району

23.08.2018 року 
10:00

площа Миру

Відділ ЖКГ та будівництва 
РДА;
відділ культури РДА; 
відділ організаційної 
роботи РДА;

3 Районні урочисті збори з 
нагородженням кращих громадян 
району з нагоди Дня Державного 
Прапора України та 27-ї річниці 
Дня незалежності України за 
участю керівників району та міста.

23.08.2018 року 
15:30

актова зала 
районного БК

Відділ культури РДА; 
відділ організаційної 
роботи РДА; 
відділ управління 
персоналом РДА; 
районний Будинок 
культури

4 Проведення за підтримки 
Міністерства культури України 
мультиплікаційного фільму 
українського виробництва «Микита 
Кожум’яка»

23.08.2018 року 
11:00

актова зала 
районного БК

Відділ культури РДА; 
районний Будинок 
культури; 
відділ освіти РДА



5 Проведення за підтримки 
Міністерства культури України 
кінопоказів кращих фільмів 
українського виробництва 
«Кіборги», «Сторожова застава»

23.08.2018 року 
з 16:00 

актова зала 
районного БК

Відділ культури РДА; 
районний Будинок 
культури

6 Забезпечення поздоровлення 
вітальними картками колективи 
Попаснянського району, 
керівників та працівників ОДА, 
міст, районів зі святом 21-і річниці 
незалежності України

серпень 2018 року Райдержадміністрація

7 Проведення у храмах та 
молитовних приміщеннях 
молебнів з нагоди 27-ї річниці 
незалежності України

23-24 серпня 
2018 року

Відділ організаційної 
роботи РДА

8 Відкриття виставки «Сад чеснот» 
та творча зустріч із заслуженою 
артисткою України, співачкою, 
громадським діячем, радником 
Міністра культури України 
Анжелікою Рудницькою

24 серпня 2018 
року

Відділ культури РДА; 
Дитяча школа мистецтв; 
Районний краєзнавчий 
музей

9 Забезпечення широкої участі 
представників колективів 
підприємств, організацій, установ, 
учнівської молоді, громадськості 
району у святкових заходах

24 серпня
2018 р.

площа Миру

Відділ організаційної 
роботи РДА

10 Технічне забезпечення 
електропостачання та 
водопостачання (у тому числі і 
аварійне), встановлення великого 
намету для учасників заходів від 
територій області

24 серпня
2018 р.

площа Миру

Відділ ЖКГ та будівництва 
РДА;
сектор з питань цивільного 
захисту;
міська рада (за згодою)

11 Облаштування сцени, 
виготовлення та розміщення 
банерів для задньої та бокових 
сторін сцени

24 серпня
2018 р.

площа Миру

Відділ ЖКГ та будівництва 
РДА;
міська рада (за згодою)

12 Проведення флеш-мобу за участю 
молоді Попаснянщини

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Відділ культури РДА; 
відділ освіти РДА

13 Фрагмент рекорду України 
з одночасного виконання 
українського народного танцю 
«Слобожанська полька»

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Відділ культури РДА; 
відділ освіти РДА



14 Проведення патріотичного флеш- 
мобу «Жовто-блакитний меседж». 
Забезпечення 10 вчителів для 
роздачі дітям кульок з літачками

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Відділ культури РДА; 
відділ освіти РДА

15 Забезпечення роздрібної святкової 
торгівлі (без алкогольної продукції 
та без виробів у склі), роботи точки 
продажу кави.

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Управління економічного 
розвитку і торгівлі РДА

16 Підготовка схеми розміщення 
транспорту, на якому 
прибуватимуть делегації міст та 
районів. Виготовлення та роздача 
перепусток для учасників свята, 
інструктаж щодо їх видачі.

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Попаснянський відділ 
поліції Г оловного 
Управління в Луганській 
області
Золотарьов В.Ф.
(за згодою)

17 Презентація (візитна картка) 
Попаснянського району для 
демонстрації у перебігу свята 
«Велична Попаснянщини земля -  
родюча частка неньки України».

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Відділ культури РДА; 
районний будинок 
культури

18 Забезпечення участі у святі 
військових підрозділів, які 
дислокуються на території 
Попаснянського району.

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Сектор цивільного захисту 
РДА

19 Організація виступу військового 
оркестру механізованої 53-ї 
бригади ЗСУ.

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Управління культури 
Луганської ОДА; 
Відділ культури РДА

20 Розміщення прапору України 
(18X12 метрів) на фасаді Дитячої 
школи мистецтв

24 серпня 2018 
року

Дитяча школа 
мистецтв

Відділ ЖКГ та будівництва 
РДА;
відділ культури РДА; 
дитяча школа мистецтв

21 Розважальне дитяче ігрове свято 
«У стилі Емоджі»

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Управління культури 
Луганської ОДА; 
Відділ культури РДА

22 Пересувна виставка «Гордість твоя, 
Луганщина!»

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Управління культури 
Луганської ОДА; 
Відділ культури РДА

23 Свято врожаю «Велична 
Попаснянщини земля - родюча 
частка неньки України»

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Управління культури 
Луганської ОДА; 
Відділ культури РДА

24 Виступ Луганського обласного 
козачого кінного театру «За вільну 
Україну, за свій коханий край!»

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Управління культури 
Луганської ОДА; 
Відділ культури РДА



25 Виступ концерту аматорських 
колективів з міст та районів області 
«Незалежна і єдина наша ненька 
Україна!». Концерт ансамблю пісні 
і танцю «Радани» Луганської 
обласної філармонії «Співочії мрії 
неньки України». Концерт гурту 
«Бе2МеЖ» Луганської обласної 
філармонії «Моя безмежна країно, 
тобі».

24 серпня 2018 
року

площа Миру

Управління культури 
Луганської ОДА; 
Відділ культури РДА

26 Проведення в населених пунктах 
району святкових урочистих 
заходів з вшануванням кращих 
громадян району

серпень 
2018 року 

населені пункти 
району

Місцеві ради, керівники 
закладів культури 
району (за згодою)

27 Організація в засобах масової 
інформації тематичних рубрик та 
сторінок з нагоди Дня Державного 
Прапора та 27 - ї річниці 
незалежності України

серпень 
2018 року

Керівники засобів масової 
інформації (за згодою)

28 Проведення спортивного флеш- 
мобу, з різних видів спорту, 
присвяченого 27-й річниці 
незалежності України

серпень 
2018 року

Сектор молоді і спорту 
РДА

29 Організація в бібліотечних 
закладах тематичних книжкових 
виставок, уроків історії, 
бібліографічних оглядів, 
тематичних бесід, літературних 
вікторин, показів документальних 
та кінофільмів, присвячених Дню 
Державного Прапора України, 
Дню незалежності України

серпень 
2018 року

бібліотечні 
заклади району

Відділ культури РДА; 
керівники бібліотечних 
закладів району

ЗО Організація тематичної експозиції в 
краєзнавчому музеї, проведення 
уроків історії та краєзнавства на 
теми: «Історія Державного Прапора 
України», «Історичне значення 
незалежності України»

серпень 
2018 року 
Районний 

краєзнавчий 
музей

Відділ культури РДА; 
районний краєзнавчий 
музей

31 Впорядкування пам'яток історії та 
культури в місті та населених 
пунктах району

серпень 
2018 року 
місто та

населені пункти 
району

Виконкоми місцевих 
рад (за згодою)



32 Забезпечення встановлення 
державних Прапорів на 
адміністративних будівлях міста та 
населених пунктів району

Постійно

місто та населені 
пункти району

Райдержадміністрація; 
виконкоми місцевих рад 
(за згодою)

33 Покладання квітів до пам’ятних 
знаків загиблим під час 
проведення АТО

23-24 серпня 
2018 року

відділ організаційної 
роботи РДА; 
відділ культури РДА

34 Організація охорони правопорядку 
при проведенні святкового 
урочистого заходу в місті та 
населених пунктах

23 -24 серпня 
2018 року

площа Миру

Попаснянський відділ 
поліції Г оловного 
Управління в Луганській 
області
Золотарьов В.Ф.
(за згодою)

35 Забезпечення висвітлення 
святкових заходів в засобах 
масової інформації та на сайтах 
району

серпень 
2018 року

Відділи
райдержадміністрації 
Керівники засобів масової 
інформації (за згодою)

Начальник відділу культури 
Попаснянської РДА О.О. Калюжна



Попаснянська районна державна адміністрація 
Попаснянська районна військово-цивільна адміністрація

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

тел.: (8- 064-74)3-18-30 
кикига-роразпа @икг.пеІ

НАКАЗ

від «Ш » серпня 2018 р. № 33

Про відзначення в районі Дня Прапора України 
та 27 - ї  річниці незалежності України

На виконання Указу Президента України від 11.04.2018 року № 99 
«Про відзначення 27-ї річниці незалежності 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», згідно районної Програми 
проведення районних культурно-масових заходів на 2017 - 2018 роки, 
затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації - 
керівника районної військово -  цивільної адміністрації від 15 грудня 2016 року 
№ 474 та з метою гідного відзначення в районі цих державних свят

Н А К А З У Ю :

1. Провести 23 серпня 2018 року у Попаснянському районному Будинку 
культури (малий зал) районний захід з нагоди Дня Державного Прапора 
України та 27-ї річниці незалежності України.

2. Витрати на проведення районного заходу з нагоди Дня Державного 
Прапора України та 27-ї річниці незалежності України, здійснити за рахунок 
коштів, передбачених на проведення заходів у відділі культури по КПК 
1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» згідно кошторису 
(додається).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу культури О.О.Калюжна



Додаток £
до наказу
відділу культури
від“ 10 ” лютого № 33

КОШТОРИС ВИТРАТ

на проведення та відзначення в районі заходів з нагоди Дня Державного 
Прапора України та 27-ї річниці незалежності України

1. Придбання подяк:
10 шт. х 3,00 грн. = 30,00 грн.

2. Придбання рамок:
10 шт. х 38,00 грн. = 380,00 грн.

3. Придбання квітів:
10 шт. х 50,00 грн. = 500,00 грн.

Всього: по КЕКВ 2210 - 910,00 ( дев’ятсот десять ) грн. 00 коп.

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

Всього: по КЕКВ 2730 -  4000,00 (три тисячі) грн. 00 коп.

Всього по кошторису: 4910,00 грн.

Головний спеціаліст Ю.Г.Сінкевич


