УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 25.01.2018р

м. Яремче

№ 11-р

Про вшанування в місті
100-річчя подвигу Героїв Крут
На виконання Указу Президента України від 22.01.2016 року №17/2016
«Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921
років», розпорядження обласної державної адміністрації від 19.01.2018 року
№33 «Про вшанування в області 100-річчя подвигу Героїв Крут», з метою
вшанування 100-річчя подвигу Героїв Крут та інших пам’ятних дат боротьби
за незалежність України,які мають важливе значення для патріотичного
виховання української молоді,збереження пам’яті про боротьбу за волю
України,зміцнення пошани українських громадян до незалежності України та
для формування єдиної і сильної української нації:
1.Затвердити план заходів з підготовки та вшанування в місті 100-річчя
подвигу Героїв Крут (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 виконавцяорганізаційний відділ міськвиконкому (Г.Баб»як).
4.Співвиконавцям подавати головному виконавцю інформацію про
виконання завдань розпорядження
до 29 січня для узагальнення та
інформування управління 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 25.01.2018р №11-р
План заходів
з підготовки та вшанування в місті 100-річчя
подвигу Героїв Крут
1.Забезпечити підготовку та проведення заходів,присвячених вшануванню
100-річчя подвигу Героїв Крут за участю посадових осіб органів місцевого
самоврядування та громадськості.
Відділ культури міськвиконкому,
виконавчі комітети селищної,
сільських рад
29 січня 2018 року
2.Звернутися до релігійних організацій щодо проведення в населених
пунктах регіону 29 січня 2018 року молебнів за єдність України .
Відділ культури міськвиконкому,
виконавчі комітети селищної,
сільських рад
січень 2018 року
3.Забезпечити у місцях проведення заходів медичний супровід.
Центральна міська лікарня
29 січня 2018 року
4.Забезпечити у місцях проведення заходів охорону громадського порядку та
дотримання умов безпеки дорожнього руху.
Яремчанське відділення поліції
Надвірнянського відділу ГУНП
в Івано-Франківській області,
29 січня 2018 року
5.Вжити додаткових заходів щодо впорядкування пам»ятників та місць
поховання осіб,які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України.
МКП,
виконавчі комітети селищної,
сільських рад
січень 2018 року
6.Забезпечити проведення в бібліотеках населених пунктів книжковоілюстративних і тематичних виставок,культурно-мистецьких заходів,експозицій
документів ,присвячених 100-річчю подвигу Героїв Крут.
Відділ культури міськвиконкому,
січень 2018 року
7.Провести у навчальних закладах регіону тематичні виставки, «круглі столи»,

зустрічі,присвячені 100-річчю подвигу Героїв Крут.
Управління освіти міськвиконкому,
січень 2018 року
8.Забезпечити широке висвітлення в регіональному часописі «Яремчанський
вісник» заходів,присвячених вшануванню 100-річчя героїчного бою під Крутами.
Редакція Часопису «Яремчанський вісник»
січень 2018 року

