УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
09.07.2013

№ 143

Про відзначення в районі
22-ї річниці незалежності України
та 90-річчя утворення Олевського
району
З метою забезпечення гідного відзначення у 2013 році 22-ї річниці
незалежності України, відзначення 90-річчя Олевського району, консолідації
суспільства в ім’я процвітання держави, благополуччя і добробуту українського
народу, виховання громадян у дусі патріотизму і поваги до своєї держави, а
також на виконання Указу Президента України від 08.04.2013 №198/2013 «Про
відзначення 22-ї річниці незалежності України», розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 07.05.2013 №148 «Про відзначення в
області 22-ї річниці незалежності України»:
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення в районі
22-ї річниці незалежності України, 90-річчя утворення Олевського району та
затвердити його персональний склад згідно з додатком 1.
2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в районі 22-ї річниці незалежності України, 90-річчя утворення Олевського району (додаток 2).
3. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Козловець Т.М.) забезпечити фінансування заходів за рахунок асигнувань, передбачених в районному
бюджеті на утримання відповідних галузей.
4. Головному спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату
райдержадміністрації (Завакевич В.Л.), редакції районної газети «Зорі над
Убортю» забезпечити широке висвітлення ходу підготовки та відзначення в районі 22-ї річниці незалежності України, 90-річчя утворення Олевського району.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.

Голова адміністрації

А.В.Дяченко

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
09.07.2013
№143
СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та відзначення
в районі 22-ї річниці незалежності України та 90-річчя утворення
Олевського району
Дяченко
- голова райдержадміністрації, голова
Андрій Васильович
організаційного комітету
Харченко
Микола Андрійович

- голова районної ради, співголова
організаційного комітету (за згодою)

Ковальчук
- заступник голови райдержадміністрації,
Олександр Станіславович заступник голови організаційного комітету
Члени організаційного комітету :
Біленець
Наталія Іванівна

- начальник відділу охорони здоров’я
райдержадміністрації

Бовсуновський
Юрій Володимирович

- начальник районного відділу УМВС України в
Житомирській області (за згодою)

Венгловський
Володимир Гвидонович

- районний військовий комісар (за згодою)

Дорошенко
Олександр
Володимирович

- начальник районного управління юстиції (за
згодою)

Жабинець
Лариса Петрівна

- т.в.о. редактора районної газети «Зорі над
Убортю» (за згодою)

Жавіно
Валерій Іванович

- голова районної організації Товариства Сприяння
Обороні України (за згодою)

Каращук
Ірина Петрівна

- начальник архівного відділу
райдержадміністрації

Козловець
Тетяна Миколаївна

- начальник управління фінансів
райдержадміністрації

Продовження додатка 1
Котвицький
Леонід Петрович

- начальник відділу організаційно-кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

Кльоц
Ірина Василівна

- начальник відділу культури
райдержадміністрації

Левченко
Валерій Петрович

- начальник відділу освіти райдержадміністрації

Мельник
Валентина Іванівна

- начальник управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Мельник
Світлана Олегівна

- начальник відділу у справах сім’ї, молоді і
спорту райдержадміністрації

Михайленко
Володимир Андрійович

- начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Ничипорчук
Надія Тимофіївна

- голова районної ради ветеранів війни та праці
(за згодою)

Ніколайчук
Віктор Петрович

- начальник відділу містобудування, архітектури
та ЖКГ райдержадміністрації

Орищук
Галина Володимирівна

- начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації

Повар
Анатолій Васильович

- Олевський міський голова (за згодою)

Риндич
Людмила Василівна

- голова громадської ради, депутат районної
ради (за згодою)

Рудницька
Леся Леонідівна

- начальник управління економічного розвитку,
інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації

В.о. керівника апарату
райдержадміністрації

Л.П.Котвицький

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
09.07.2013
№ 143
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та відзначення в районі 22-ї річниці
незалежності України та 90-річчя утворення Олевського району
1. Провести в населених пунктах району урочистості за участю
представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
громадських і релігійних організацій, політичних партій, художніх колективів.
Ковальчук О.С.,
Завакевич В.Л., Кльоц І.В.,
міський, сільські, селищні
голови (за згодою)
Серпень 2013 року
2. Організувати та провести в районному будинку культури урочисті
збори та святковий концерт з нагоди 22-ї річниці незалежності України та
90-річчя Олевського району за участю керівництва органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування району, делегації від трудових колективів
населених пунктів району, представників політичних партій та громадських,
молодіжних та релігійних організацій (за окремим планом).
Ковальчук О.С., Кльоц І.В.
Серпень 2013 року
3. Організувати та провести в населених пунктах району:
- культурно-мистецькі, науково-просвітницькі та інші тематичні заходи,
засідання за круглим столом, конференції, присвячені 22-й річниці заснування
інституту президентства в Україні та 90-річчя утворення Олевського району;
- зустрічі керівництва райдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування з представниками різних верств населення з питань
роз’яснення соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в державі і
районі;
- покладання квітів до пам’ятників захисникам та визволителям нашої
держави;
- виступи художніх колективів, народні гуляння, святкові ярмарки,
спортивні змагання, виставки;
- заходи щодо благоустрою населених пунктів, упорядкування пам’яток
історії та культури.
Ковальчук О.С.,
Завакевич В.Л., Кльоц І.В.,
Мельник С.О., Ніколайчук В.П.,
міський, сільські, селищні
голови (за згодою)
Серпень 2013 року

Продовження додатка 2
4. Підготувати звернення до релігійних організацій району з
рекомендацією провести 23-24 серпня 2013 року молебень за Україну та
український народ з нагоди 22-ї річниці незалежності України.
Завакевич В.Л.
Серпень 2013 року
5. Обладнати в бібліотеках професійно-технічних та загальноосвітніх
навчальних закладах району, інших установах тематичні виставки-експозиції,
присвячені Дню незалежності України та 90-річчю Олевського району.
Провести читацькі конференції, засідання за круглим столом за участю лідерів
молодіжних організацій.
Левченко В.П., Кльоц І.В.,
Завакевич В.Л.
Серпень 2013 року
6. Здійснити комплекс заходів з нагоди відзначення Дня Державного
Прапора України. У закладах культури та навчальних закладах району
оформити куточки державної символіки.
Ковальчук О.С., Кльоц І.В.,
Левченко В.П.
До 23 серпня 2013 року
7. Організувати в музеях району дні відкритих дверей; у будинках
культури - відеопокази тематичних фільмів з нагоди Дня Державного Прапора
України, Дня незалежності України та з нагоди 90-річчя утворення Олевського
району
Кльоц І.В.
Серпень 2013року
8. Організувати та провести 12-й відкритий обласний фестиваль
української сучасної естрадної пісні „Зорі над Убортю”, присвячений Дню
незалежності України та 90-річчю утворення Олевського району.
Ковальчук О.С., Кльоц І.В.,
25 серпня 2013 року
9. Організувати в державному архіві Олевського району, бібліотеках,
закладах культури та навчальних закладах району книжкові виставки, виставки
фото- та архівних документів, правової літератури, тематичні культурномистецькі вечори з нагоди 22-ї річниці незалежності України та 90-річчя
утворення Олевського району.
Каращук І.П., Кльоц І.В.,
Левченко В.П.
Серпень 2013 року

Продовження додатка 2
10. Забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення
масових заходів з нагоди 22-ї річниці незалежності України та 90-річчя
утворення Олевського району.
Бовсуновський Ю.В. (за згодою)
Серпень 2013 року
11. Організувати у святкові дні торгівлю промисловою та
сільськогосподарською продукцією, виставки-продаж товарів народного
промислу.
Кльоц І.В., Михайленко В.А.
Серпень 2013 року
12. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації району
урочистих заходів, організувати проведення показу документальних та
художніх фільмів вітчизняного кінематографа.
Жабинець Л.П. (за згодою),
Кльоц І.В.
Серпень 2013 року

В.о. керівника апарату
райдержадміністрації

Л.П.Котвицький

