
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про відзначення в районі Дня Героїв 

Небесної Сотні 

 

        Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2015 року № 

69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні», розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 12 лютого 2021 № 92/01.02-01 «Про відзначення в області Дня 

Героїв Небесної Сотні»: 

 

        1. Затвердити заходи з відзначення в районі Дня Героїв Небесної Сотні 

(далі – заходи), що додаються. 

         2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, 

виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог 

законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, 

та про проведену роботу інформувати відділ культури та зв’язків з 

громадськістю районної державної адміністрації до 22 лютого 2021 року. 

         3. Відділу культури та зв’язків з громадськістю районної державної 

адміністрації забезпечити координацію роботи та узагальнення поданих 

матеріалів щодо реалізації заходів і про виконання розпорядження інформувати 

районну державну адміністрацію до 25 лютого 2021 року. 

          4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 

районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Голова адміністрації                                                         Володимир ШИПІТКО 

 

 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 30/01-1 від 22.02.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000E10F4E00A0597C01  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

Дійсний з 22.04.2020 10:01:54 по 22.04.2021 23:59:59 
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   Іван Заболотний 

 

   Галина Чайківська 

 

   Володимир Коцюк 

 

   Володимир Мельник 

 

   Вікторія Байрак 

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО            
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Розпорядження голови районної                                       

державної адміністрації 

 

                                                                     _________________ №___________  

 

ЗАХОДИ 

з відзначення в районі Дня Героїв Небесної Сотні 

 

          1. Провести в населених пунктах району меморіальні та культурно-

мистецькі заходи, присвячені Дню Героїв Небесної Сотні за участю 

представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

учасників революційних подій в Україні у 2013–2014 роках, родин Героїв 

Небесної Сотні, учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних 

сил, представників громадських об’єднань, священнослужителів. 

 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

районної державної адміністрації,  виконавчі 

комітети органів місцевого самоврядування. 

 

20 лютого 2021 року. 

 

         2. Організувати заходи з проведення благоустрою, упорядкування 

пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань загиблих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил. 

 

Відділи: містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства; культури 

та зв’язків з громадськістю районної державної 

адміністрації, виконавчі комітети органів 

місцевого самоврядування. 

 

До 20 лютого 2021 року. 

 

          3. Організувати покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць 

поховань загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил. 

 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

районної державної адміністрації, виконавчі 

комітети органів місцевого самоврядування. 

 

20 лютого 2021 року.  
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        4. Провести зустріч голови районної державної адміністрації з 

представниками родин Героїв Небесної Сотні, громадських організацій, які 

об’єднують учасників революційних подій 2013–2014 років. 

 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

районної державної адміністрації, управління 

соціального захисту населення районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування. 

 

Лютий 2021 року. 

 

         5. Провести у навчальних та культурних закладах району заходи 

просвітницького та виховного змісту, у тому числі тематичні виставки за 

участю учасників Революції Гідності. 

 

Відділи освіти; культури та зв’язків з 

громадськістю районної державної адміністрації, 

архівний відділ, виконавчі комітети органів 

місцевого самоврядування. 

 

Лютий 2021 року. 

 

        6. Запропонувати керівникам релігійних організацій провести в храмах 

району молебні за загиблими учасниками Революції Гідності. 

 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

районної державної адміністрації, виконавчі 

комітети органів місцевого самоврядування. 

 

20 лютого 2021 року. 

 

        7. Забезпечити виготовлення тематичних постерів, видавничої та іншої 

друкованої продукції, організувати роботу щодо розміщення на правах 

соціальної реклами відповідної інформації з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні. 

 

Відділ культури та зв’язків з громадськістю 

районної державної адміністрації, виконавчі 

комітети органів місцевого самоврядування. 

 

Лютий 2021 року. 
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        8. Вжити заходів із забезпечення громадського порядку, безпеки громадян 

та медичного супроводу під час проведення масових заходів з нагоди Дня 

Героїв Небесної Сотні. 

 

Відділ з питань цивільного захисту населення, 

розвитку інфраструктури, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами районної 

державної адміністрації, Чортківський відділ 

поліції ГУНП в Тернопільській області (за 

згодою) 

 

20 лютого 2021 року.  

 

       9. Обмежити проведення розважальних, концертних заходів, спортивних 

змагань. 

 

Сектор у справах молоді та спорту районної 

державної адміністрації, відділ культури та 

зв’язків з громадськістю районної державної 

адміністрації, виконавчі комітети органів 

місцевого самоврядування. 

 

20 лютого 2021 року.   

 

        

Начальник відділу культури та  

зв’язків з громадськістю 

районної державної адміністрації                            Галина ЧАЙКІВСЬКА 

 

 

Людмила Папала  

 


