
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про відзначення у 2021 році 

в районі Дня українського 

добровольця 

 

         Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 січня 2017 року 

№ 1822-VIII «Про встановлення Дня українського добровольця», 

розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 13 

березня 2021 року  № 179/01.02-01 «Про відзначення у 2021 році в області Дня 

українського добровольця», з метою вшанування мужності та героїзму 

захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, 

сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві:  

 

         1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення у 2021 році в районі Дня 

українського добровольця (далі —заходи), що додаються.  

         2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, 

виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування забезпечити 

виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, та про проведену 

роботу інформувати відділ культури та зв’язків з громадськістю районної 

державної адміністрації до 23 березня 2021 року.  

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

адміністрації забезпечити координацію роботи й узагальнення матеріалів щодо 

реалізації заходів і про виконання розпорядження інформувати районну 

державну адміністрацію до 25 березня 2021 року.  

         4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 

районної державної адміністрації Степану Новінчуку.  
 

 

Голова адміністрації                                                         Володимир ШИПІТКО 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 61/01-1 від 22.03.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000766A43006440FE01  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

Дійсний з 29.01.2021 15:07:42 по 29.01.2022 23:59:59 
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Степан Новінчук 

 

Володимир Коцюк 

 

Галина Чайківська 

 

Людмила Папала 

 

 Олеся Лобур 

 

 Ганна Бурак 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
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Розпорядження голови  

районної державної адміністрації  

________________ №___________  

 

ЗАХОДИ  

з підготовки та відзначення у 2021 році в районі Дня українського 

добровольця 

 

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

поховань добровольців, які боролися за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України.  

Відділ культури та зв’язків з 

громадськістю районної державної 

адміністрації, виконавчі комітети органів 

місцевого самоврядування 

Березень 2021 року  

 

         2. Забезпечити виготовлення пам’ятних відзнак, грамот, іншої друкованої 

продукції.  

Відділ культури та зв’язків з 

громадськістю районної державної 

адміністрації  

Березень 2021 року 

 

       3. Сприяти інститутам громадянського суспільства в підготовці, організації 

та проведенні заходів з нагоди Дня українського добровольця.  

Відділ культури та зв’язків з 

громадськістю районної державної 

адміністрації, виконавчі комітети органів 

місцевого самоврядування 

Березень 2021 року  

 

         4. Оформити документальні та фотовиставки, стенди в бібліотеках, 

музеях, районному архіві, навчальних закладах, що відображають героїзм 

українського народу на різних етапах боротьби за незалежність.  

Відділи: освіти, культури та зв’язків з 

громадськістю районної державної 

адміністрації, архівний відділ районної 

державної адміністрації,  виконавчі 

комітети органів місцевого 

самоврядування  

Березень 2021 року  
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        5. Забезпечити висвітлення в місцевих засобах масової інформації заходів 

із відзначення Дня українського добровольця.  

Відділ культури та зв’язків з 

громадськістю районної державної 

адміністрації, виконавчі комітети органів 

місцевого самоврядування 

Березень 2021 року  

 

Начальник відділу культури  

та зв’язків з громадськістю 

адміністрації                                                                 Галина ЧАЙКІВСЬКА 

 
          Людмила Папала 

 

 


