УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 29.04.2011 року № 119
Про відзначення в районі
66 річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років
Відповідно до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років», розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 30.03.2011 року № 108 «Про відзначення в області 66 річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» та з метою належної
підготовки і відзначення у 2011 році 66 річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні, збереження пам’яті про захисників Вітчизни:
1. Утворити організаційний комітет з підготовки і відзначення в районі
66 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та затвердити
його склад згідно з додатком.
2. Затвердити головою організаційного комітету Ковальчука Олександра
Станіславовича — заступника голови райдержадміністрації.
Дозволити голові організаційного комітету у разі потреби вносити зміни
до його персонального складу.
3. Затвердити План заходів щодо підготовки та відзначення в районі 66
річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років, що додається.
4. Міському, сільським, селищним головам, управлінням та відділам
райдержадміністрації, районним службам забезпечити виконання Плану
заходів у межах відповідних видатків, передбачених у місцевих бюджетах.
5. Рекомендувати міському, сільським, селищним головам розробити і
затвердити відповідні плани заходів та передбачити видатки у місцевих
бюджетах на їх виконання.

6. Міському, сільським, селищним головам, управлінням та відділам
райдержадміністрації, районним службам про хід виконання Плану заходів
інформувати сектор зв'язків із ЗМІ та громадськістю апарату
райдержадміністрації до 12.05.2011 року для узагальнення та інформування
управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
облдержадміністрації до 16.05.2011 року.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.

Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 29.04.2011 року № 119

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки і відзначення в районі
66 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
Ковальчук
Олександр Станіславович

- заступник голови райдержадміністрації,
голова оргкомітету

Близнюченко
Валерій Павлович

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

Ничипорчук
Надія Тимофіївна

- голова районної ради ветеранів війни і
праці, заступник голови оргкомітету
(за згодою)

Рудницька
Аліна Йосипівна

- завідувачка сектором зв'язків із ЗМІ та
громадськістю апарату
райдержадміністрації, секретар
організаційного комітету

Члени організаційного комітету:
Балюрко
Сергій Сергійович

- начальник відділу освіти
райдержадміністрації

Бовсуновський
Юрій Володимирович

- начальник РВ УМВС України в
Житомирській області (за згодою)

Венгловський
Володимир Гвідонович

- районний військовий комісар
(за згодою)

Жавіно
Валерій Іванович

- голова районного комітету Товариства
сприяння обороні України (за згодою)

Заруба
Тамара Валентинівна

- секретар Олевської міської ради
(за згодою)

Каращук
Ірина Петрівна

- начальник архівного відділу
райдержадміністрації

Кльоц
Ірина Василівна

- начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації

Козловець
Тетяна Миколаївна

- начальник фінансового управління
райдержадміністрації

Котвицький
Леонід Петрович

- заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційно-кадрової роботи
райдержадміністрації

Мельник
Валентина Іванівна

- начальник управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Мельник
Світлана Олегівна

- начальника відділу в справах сім'ї,
молоді та спорту райдержадміністрації

Пятницький
Володимир Броніславович

- начальник відділу регіонального
розвитку, містобудування та архітектури
райдержадміністрації

Садовий
Михайло Іванович

- головний лікар Олевської центральної
лікарні (за згодою)

Старовойт
Віктор Анатолійович

- співробітник Овруцького РВ УСБУ
в Житомирській області (за згодою)

Тимощук
Анатолій Іванович

- голова районної спілки ветеранів
афганської війни (за згодою)

Черних
Галина Григорівна

- редактор районної газети «Зорі над
Убортю» (за згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О. Павлюк

Затверджено
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 29.04.2011 року № 119

ПЛАН
заходів щодо відзначення в районі 66 річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
1. Проаналізувати стан виконання розпорядження голови районної
державної адміністрації від 16.06.2010 року № 295 «Про схвалення Районної
комплексної програми з проведення у 2010 році Року ветеранів Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років», вживати дієвих заходів для його реалізації
в повному обсязі.
Мельник В.І., Садовий М.І.
До 9 травня 2011 року

2. Утворити організаційні комітети з підготовки та відзначення 66
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та затвердити їх
склад передбачивши фінансування заходів з місцевих бюджетів, а також за
рахунок спонсорської допомоги.
Ковальчук О.С., Ничипорчук Н.Т.
(за згодою)
До 20 квітня 2011 року

3. Підготувати і провести у населених пунктах району урочисті заходи
(мітинги, збори, вечори пам’яті тощо) вшанування ветеранів Великої
Вітчизняної війни з врученням їм вітальних листівок та пам’ятних сувенірів з
нагоди Дня Перемоги.
Кльоц І.В.
До 9 травня 2011 року

4. Організувати та провести за участю громадськості урочисту ходу,
мітинг та покладання квітів до пам’ятників воїнам-визволителям та жертвам
фашизму в населених пунктах району.
Рудницька А.Й., Котвицький Л.П.,
Кльоц І.В., Балюрко С.С.,
Мельник С.О., Мельник С.В.,
Венгловський В.Г.(за згодою)
9 Травня 2011 року

5. Рекомендувати міській, сільським та селищним радам у день Перемоги
9 Травня в населених пунктах проводити святкові заходи з використанням
символіки років Великої Вітчизняної війни.
Виконкоми сільських, селищних,
міської рад
9 Травня 2011 року

6. Провести підготовчу роботу щодо увічнення пам’яті двічі Героя
Радянського Союзу, командира партизанського з’єднання у важкі повоєнні
роки Федорова О.Ф., встановлення меморіальної дошки по вулиці Федорова
в м. Олевськ.
Міська рада,
Ничипорчук Н.Т. (за згодою),
Травень-червень 2011 року

7. Провести роботу щодо упорядкування військових кладовищ,
братських, меморіальних комплексів, пам'ятників та пам’ятних знаків,
споруджених на честь учасників Великої Вітчизняної війни із широким
залученням представників органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування, навчальних закладів, підприємств усіх форм власності,
об»єднань громадян району.
Виконкоми міської, сільських, селищних
рад, Балюрко С.С., Пятницький В.Б.
Квітень-травень 2011 року

8. Провести у навчальних закладах уроки мужності, конкурси на кращу
патріотичну пісню, публікацію, присвячені 66 річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні.
Мельник С.О., Кльоц І.В.,
Балюрко С.С., Ничипорчук Н.Т.
(за згодою)
До 23 травня 2011 року

9. Уживати заходів щодо забезпечення житловою площею ветеранів, які
потребують поліпшення умов проживання, проведення ремонту їх житлових
будинків і квартир, виділення ветеранам війни твердого палива та скрапленого
газу.
Мельник В.І., Мельник С.В.
Постійно

10. Провести відповідні заходи щодо поліпшення умов проживання
ветеранів Великої Вітчизняної війни, вдів загиблих воїнів та надати
матеріальну допомогу тим, хто її особливо потребує. За результатами
обстежень матеріальних та соціально-побутових умов проживання ветеранів
Великої Вітчизняної війни внести на розгляд міської, сільських та селищних
рад питання щодо поліпшення соціального. Медичного, санаторно-курортного,
побутового, транспортного забезпечення ветеранів війни на 2011 рік.
Мельник В.І., Садовий М.І.,
Мельник С.В.,
Ничипорчук Н.Т.(за згодою)
Квітень-травень 2011 року

11. Організувати відвідування інвалідів Великої Вітчизняної війни,
учасників бойових дій, солдатських вдів, колишніх в’язнів концтаборів та
інших жертв фашизму, у тому числі тих, які перебувають у лікарні та

Кишинському стаціонарному відділенні ветеранів великої Вітчизняної війни з
врученням подарунків.
Садовий М.І., Хоречко Л.В.,
Венгловський В.Г.(за згодою),
Ничипорчук Н.Т.(за згодою)
Квітень-травень 2011 року

12. Забезпечити відповідно до законодавства України проведення
щорічного медичного обстеження і диспансеризації ветеранів Великої
Вітчизняної війни, а у разі потреби їх госпіталізацію в першочерговому
порядку.
Мельник В.І., Садовий М.І.,
Постійно

13. Широко висвітлювати в друкованих ЗМІ хід підготовки та
відзначення заходів, пов’язаних із 66 річницею Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років. Запровадити відповідні рубрики з даної
тематики.
Черних Г.Г., Халімончук Ю.В.,
Чепік В.Я. (за згодою)
Квітень-травень 2011 року

14. Сприяти районній організації ТСОУ у проведенні місячника
оборонно-масової роботи, присвяченого 66 річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років.
Балюрко С.С., Жавіно В.І.
(за згодою),
Венгловський В.Г. (за згодою)
Квітень-травень 2011 року

15. Забезпечити охорону громадського порядку та дотримання вимог з
безпеки дорожнього руху, а також медичний супровід та належний санітарноепідемічний стан у місцях проведення заходів з відзначення 66 річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.
Бовсуновський Ю.В. (за згодою),
Садовий М.І., Козловець Л.А.,
Травень 2011 року

_____________________________________
_______________________
_________

