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Про заходи у зв'язку з 70-ми
роковинами Копищенської трагедії
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Закону України
«Про увічнення Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років», Указу Президента України від 19 жовтня
2012 року №604/2012 «Про заходи у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» та з метою вшанування трагедії
жителів села Копище, де 13 липня 1943 року гітлерівськими загарбниками було
знищено 2887 мирних громадян, що стало одним з найбільших за масштабом
злочинів проти людяності на території України в роки Великої Вітчизняної
війни:
1.
Вшанувати на районному рівні пам'ять жертв Копищенської трагедії
13 липня 2013 року.
2.
Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення
заходів до 70-річчя Копищенської трагедії (далі – Оргкомітет) у складі згідно з
додатком 1
3.
Оргкомітету забезпечити виконання плану заходів до 70-річчя
Копищенської трагедії (додаток 2).
4.
Управлінню фінансів райдержадміністрації (Козловець Т.М.), відділу культури райдержадміністрації (Кльоц І.В.), відділу освіти райдержадміністрації (Левченко В.П.) фінансування видатків з проведення заходів
здійснити за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті на інші культурно-просвітницькі заходи та заходи відповідно до кошторису.
5.
Головному спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату
райдержадміністрації (Завакевич В.Л.) забезпечити широке висвітлення в
засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з 70-ю річницею Копищенської трагедії.
6.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Перший заступник голови адміністрації

Г.В.Мельник

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
17.04.2013
№ 87

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення в районі заходів у
зв’язку з 70-ми роковинами Копищенської трагедії
Ковальчук
- заступник голови райдержадміністрації, голова
Олександр Станіславович організаційного комітету
Близнюченко
Валерій Павлович

- керуючий справами виконавчого апарату
районної ради, заступник голови організаційного
комітету (за згодою)

Михалець
Михайло Васильович

- Копищенський сільський голова, заступник
голови організаційного комітету (за згодою)

Завакевич
Вікторія Леонідівна

- головний спеціаліст зв’язків із ЗМІ та
громадськістю апарату райдержадміністрації,
секретар організаційного комітету
Члени організаційного комітету :

Жабинець
Лариса Петрівна

- тимчасово виконуюча обов’язки редактора
районної газети «Зорі над Убортю» (за згодою)

Жавіно
Валерій Іванович

- голова районної організації Товариства сприяння
обороні України (за згодою)

Кльоц
Ірина Василівна

- начальник відділу культури райдержадміністрації

Козловець
Тетяна Миколаївна

- начальник фінансового управління
райдержадміністрації

Левченко
Валерій Петрович

- начальник відділу освіти райдержадміністрації

Продовження додатка 1
Ничипорчук
Надія Тимофіївна

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

Ніколайчук
Віктор Петрович

- начальник відділу містобудування, архітектури та
ЖКХ райдержадміністрації

Риндич
Людмила Василівна

- голова Громадської ради при Олевській
райдержадміністрації, депутат районної ради (за
згодою)

Шавула
Тарас Петрович

- заступник головного лікаря Олевської ЦРЛ,
депутат районної ради (за згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О.Павлюк

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
17.04.2013
№ 87
ПЛАН ЗАХОДІВ
з нагоди вшанування в районі 70-річя Копищенської трагедії
1. Організувати проведення тематичних уроків, виховних годин,
присвячених пам’яті жертв Копищенської трагедії, пам’яті жертв нацизму.
Відділ освіти райдержадміністрації
квітень-травень 2013 року
2. Забезпечити в музеях, бібліотеках та інших публічних місцях
організацію тематичних виставок.
Відділ культури
райдержадміністрації
червень-липень 2013 року
3. Провести в рамках вшанування пам’яті жертв Копищенської трагедії:
- урочистий мітинг-реквієм
Відділ культури
райдержадміністрації, Копищенська
сільська рада (за згодою)
13 липня 2013 року
- покладання квітів до пам’ятників жертвам трагедії
Відділ культури
райдержадміністрації, Копищенська
сільська рада (за згодою)
13 липня 2013 року
- проведення відвідування музею історії с.Копище учнями загальнонавчальних
закладів району.
Відділ освіти райдержадміністрації,
червень-липень 2013 року
4. Провести заходи з благоустрою населених пунктів, упорядкування
пам’яток історії та культури.
Олевська міська рада, Сущанська,
Юрівська, Хочинська, Копищенська
сільські ради (за згодою)
квітень-червень 2013 року

Продовження додатка 2
5. Підготувати звернення до релігійних громад району з рекомендацією
провести 13 липня 2013 року панахиди пам’яті жертв Копищенської трагедії.
Головний спеціаліст зв’язків із ЗМІ
та громадськістю апарату
райдержадміністрації
липень 2013 року
6. Забезпечити проведення ремонтно-реставраційних робіт з відновлення
пам’ятних знаків жертвам Копищенської трагедії.
Відділ містобудування, архітектури
та ЖКГ райдержадміністрації,
Копищенська сільська рада (за
згодою)
травень-червень 2013 року
7. Вжити заходів щодо профілактики правопорушень, охорони
громадського порядку в місцях проведення масових заходів.
Олевський РВУМВС України в
Житомирській області (за згодою)
липень 2013року
8. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів,
що проводитимуться у зв'язку з 70-ю річницею Копищенської трагедії.
Редакція районної газети «Зорі над
Убортю» (за згодою), головний
спеціаліст зв’язків із ЗМІ та
громадськістю апарату
райдержадміністрації
липень 2013 року

Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О.Павлюк

