УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 09.11. 2018року

м.Яремче

№229-р

Про відзначення в місті
Дня Гідності та Свободи
На виконання Указу Президента України від 24.10.2018 року
№ 339/2018 «Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи»,
розпорядження облдержадміністрації від 08.11.2018р. №651 «Про відзначення
в області Дня Гідності та Свободи» та з метою належного відзначення в місті
у 2018 році Дня Гідності та Свободи, вшанування громадянського подвигу
учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності, враховуючи
важливе значення цих подій для утвердження демократичних цінностей,
ідеалів свободи і справедливості та європейського шляху розвитку України:
1.Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в місті Дня
Гідності та Свободи (додається).
2.Відділам і управлінням міськвиконкому, селищному та сільським
головам забезпечити виконання запланованих заходів.
3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця організаційний відділ міськвиконкому (Г.Баб»як).
4.Співвиконавцям подавати головному виконавцю інформацію про
виконання завдань розпорядження
до 22 листопада 2018 року
для
узагальнення та інформування департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської
ради Володимира Губарчука.

Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 09.11. 2018 р. №229-р

План заходів
з підготовки та відзначення в місті Дня Гідності та Свободи
1.Забезпечити проведення в населених пунктах регіону урочистостей з
нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи, покладання вінків і квітів до
місць вшанування Героїв Небесної Сотні та борців антитерористичної
операції за волю України за участю органів місцевого самоврядування,
учасників антитерористичної операції, духовенства, громадськості
Відділ культури міськвиконкому,
виконавчі комітети селищної, сільських рад
21 листопада 2018р
2. Звернутись до релігійних організацій щодо проведення в населених
пунктах регіону богослужінь на вшанування борців за волю України
Відділ культури міськвиконкому,
виконавчі комітети селищної, сільських рад
21 листопада 2018р
3.Забезпечити у місцях проведення заходів медичний супровід
ЦМЛ
21 листопада 2018р
4.Забезпечити у місцях проведення заходів охорону громадського
порядку та дотримання умов безпеки дорожнього руху
Яремчанське відділення поліції
Надвірнянського відділу ГУНП в ІваноФранківській області
21 листопада 2018р
5.Провести у навчальних та культурних закладах регіону тематичні
виставки,круглі столи,зустрічі з активними учасниками революційних подій,
інші інформаційні заходи, присвячені подіям Революції Гідності, питанням
європейської та євроатлантичної інтеграції України
Управління освіти міськвиконкому,
відділ культури міськвиконкому
листопад 2018р

6.Забезпечити проведення благоустрою місць вшанування Героїв
Небесної Сотні, могил бійців антитерористичної операції та придбати три
кошики з квітами для покладання
МКП, виконавчі комітети селищної,
сільських рад
до 21 листопада 2018р
7.Забезпечити широке висвітлення заходів, присвячених відзначенню в
місті Дня Гідності та Свободи
Часопис «Яремчанський вісник»
листопад 2018р

Начальник організаційного
відділу міськвиконкому

Ганна Баб»як

