УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 13.07.2017 року

м.Яремче

№132-р

Про відзначення 26-ї річниці
незалежності України
На виконання Указу
Президента України від 15.05.2017 року
№132/2017 «Про
відзначення
26-ї річниці
незалежності України»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року №954-р «Про
затвердження плану заходів
щодо популяризації державних символів
України, виховання поваги до них у суспільстві» розпорядження обласної
державної адміністрації від 26.06.2017 року №360 «Про відзначення 26-ї
річниці незалежності України»:
1.Затвердити план заходів щодо підготовки та відзначення на території
Яремчанської міської ради 26-ї річниці незалежності України (додається).
2.Селищному, сільським головам,
відділам
та управлінням
міськвиконкому забезпечити виконання запланованих заходів.
3.Відділу культури міськвиконкому
(О.Кухарук) забезпечити в
установленому порядку організацію та проведення заходів із відзначення
26-ї річниці незалежності України.
4.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження
покласти на головного
відповідального виконавцяорганізаційний відділ міськвиконкому (Г.Баб»як).
5.Співвиконавцям
розпорядження надати головному відповідальному
виконавцю інформацію про виконання заходів до 25.08.2017 року для
узагальнення
та інформування управління інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
6.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської
ради Володимира Губарчука.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського
від 13.07.2017 р. №132-р

голови

План
заходів з підготовки та відзначення на території
Яремчанської міської ради 26-ї річниці незалежності України
1.Провести
урочисті заходи, покладання квітів до пам’ятників і
пам»ятних
знаків,
місць
поховань видатних діячів українського
державотворення
з нагоди
Дня незалежності України за участю
представників органів місцевого самоврядування, політичних партій і
громадськості.
Відділ культури міськвиконкому,
виконкоми селищної, сільських рад
серпень 2017 року
2.Здійснити додаткові заходи щодо благоустрою населених
пунктів,
упорядкування об»єктів культурної спадщини, пам»ятників та місць
поховання осіб,
які загинули у
боротьбі за незалежність України,
воїнів,полеглих у боях за її свободу.
МКП,
відділ культури міськвиконкому,
виконкоми селищної,сільських рад
серпень 2017 року
3. Провести 23 серпня офіційну церемонію підняття Державного Прапора
України. Організувати у День Державного Прапора України науково просвітницькі заходи,
присвячені історії становлення та утвердження
державних символів України, а також спрямовані на вивчення їх значення
та роль у процесі державотворення і діяльності держави,
формування
правової
культури
громадян у ставленні до державної символіки.
Відділ культури міськвиконкому,
виконкоми селищної,сільських рад
23 серпня 2017 року
4.Звернутися до релігійних громад з пропозицією, щодо проведення в
населених пунктах молебнів за Україну та захисників нашої держави.
Організаційний відділ міськвиконкому,
виконкоми селищної,сільських рад
24 серпня 2017 року
5.Організувати та провести в закладах культури тематичні культурномистецькі та історико-просвітницькі заходи, спрямовані на популяризацію
державних символів України.
Відділ культури міськвиконкому,
серпень 2017 року
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6.Організувати в музеях та бібліотеках тематичні виставки фото та
архівних документів, книжкові виставки,присвячені історії здобуття Україною
незалежності.
Відділ культури міськвиконкому,
виконкоми селищної,сільських рад
серпень 2017 року
7.Забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення на
території Яремчанської міської ради 26-ї річниці незалежності України.
Регіональний часопис
«Яремчанський вісник»
серпень 2017 року

