УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 21.05.2018 року
року

м.Яремче

№ 102-р

Про відзначення
Дня Героїв
З метою належного відзначення в місті Дня Героїв, учасників
українського визвольного руху,спадкоємності традицій воїнів-переможців
нацизму та нинішніх захисників Вітчизни,консолідації суспільства навколо
ідеї захисту України та на виконання плану заходів з підготовки та відзначення
в області Дня Героїв, затверджених 15 травня 2018 року:
1.Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в місті Дня Героїв
(додається).
2.Селищному, сільським головам, відділам і управлінням міськвиконкому
забезпечити виконання затверджених заходів.
3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавцяорганізаційний відділ міськвиконкому (Г.Баб»як).
4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради
Володимира Губарчука.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим»юк
.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 21.05.2018р. №102 -р

План заходів
щодо підготовки та відзначення в місті Дня Героїв
1. Забезпечити проведення урочистостей з відзначення Дня Героїв,покладання
вінків і квітів до пам»ятників борцям за волю України за участю представників
органів місцевого самоврядування, учасників антитерористичної
операції,громадськості.
Відділ культури міськвиконкому,
селищний,сільські голови
травень 2018 року
2.Провести в храмах населених пунктів богослужіння з нагоди Дня Героїв.
Відділ культури міськвиконкому,
селищний,сільські голови
травень 2018 року
3.Забезпечити впорядкування пам»ятників та пам»ятних знаків борцям за волю
України,місць поховань вояків Української Повстанської Армії.
МКП,
селищний,сільські голови
травень 2018 року
4.Забезпечити у місцях проведення заходів медичний супровід.
ЦМЛ,
травень 2018 року
5.Забезпечити у місцях проведення заходів охорону громадського порядку та
дотримання умов безпеки дорожнього руху.
Яремчанське відділення поліції
Надвірнянського відділу ГУНП
в Івано-Франківській області
травень 2018 року
6.Організувати проведення інформаційно-просвітницьких годин у закладах
культури та навчальних закладах регіону,присвячених учасникам визвольного
руху і нинішнім захисникам Вітчизни.
Відділ культури міськвиконкому,
управління освіти міськвиконкому
травень 2018 року
7.Придбати квіти для покладання.
МКП,
травень 2018 року
8.Висвітлення заходів присвячених відзначенню Дню Героїв забезпечити в
регіональному часописі.
Регіональний часопис
«Яремчанський вісник»
травень 2018 року

