
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

від " 21 "  серпня 2017 року                                                                                                 № 256 

м. Кропивницький

Про участь в урочистостях, 
присвячених 26-й річниці 
незалежності України

Відповідно до статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,  на  виконання  Указу  Президента  України  від  15  травня  2017  року
№ 132  “Про  відзначення  26-ї  річниці  незалежності  України”  розпорядження
голови  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  та  голови
Кіровоградської  обласної ради від 15 червня 2017 року № 286-р/166-гр “Про
організацію  відзначення  в  області  26-ї  річниці  незалежності  України”  та  з
метою  забезпечення  на  належному  рівні  відзначення  в  області  26-ї  річниці
незалежності України:

1. Затвердити  план  заходів  із  відзначення  26-ї  річниці  незалежності
України (додається).

2. Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на
керуючого справами виконавчого апарату обласної ради Тимофієву Н.Г.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко



Затверджено 
Розпорядження голови 
Кіровоградської обласної ради 
“ 21 ” серпня 2017 року 
№  256 

П Л А Н   З А Х О Д І В
з відзначення 26-ї річниці незалежності України

№
з/п

Назва заходу Відповідальний
за виконання

Термін
виконання

1 2 3 4

1. Підготувати  та  направити  вітальні  листівки
Президенту  України,  Голові  Верховної  Ради
України,  Апарату  Верховної  Ради  України,
Прем'єр-міністру  України,  членам  Кабінету
Міністрів  України,  народним  депутатам
України від Кіровоградської області, депутатам
обласної  ради,  керівникам  органів  місцевого
самоврядування  області  та  інших  регіонів
України,  керівникам  підприємств,  установ,
організацій,  пенсіонерам,  колишнім
працівникам  виконавчого  апарату  обласної
ради  з  нагоди  26-ї  річниці  незалежності
України

Здір Л.В. до 21 серпня 

2. Підготувати тези до виступу голови обласної
ради  на  офіційній  церемонії  підняття
Державного  Прапора  України  та  під  час
урочистостей  з  нагоди  26-ї  річниці
незалежності України

Здір Л.В. до 21 серпня

3. Підготувати та розмістити на офіційному сайті
обласної ради привітання голови обласної ради
жителям  області  з  нагоди  26-ї  річниці
незалежності України

Здір Л.В.
Комишан А.В.

до 21 серпня

4. Виконавчому апарату взяти участь у офіційній
церемонії  підняття  Державного  Прапора
України біля Будинку Рад
  

Тимофієва Н.Г. 23 серпня

5. Забезпечити  організацію  та  проведення
нагородження  Почесною  відзнакою  “Честь  і
слава  Кіровоградщини”,  “За  мужність  і
відвагу”,  Почесною  грамотою  обласної
державної адміністрації і обласної ради

Тимофієва Н.Г.
Святовець С.І.

24 серпня
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1 2 3 4

6. Взяти участь у церемонії покладання квітів до
пам'ятної  дошки  В'ячеславу Чорноволу  та
пам'ятної дошки Віктору Чміленку Тимофієва Н.Г. 24 серпня

7. Взяти  участь  у  покладанні  квітів  до
пам’ятників Т.Г. Шевченку, В.К. Винниченку,
пам'ятного знаку з світлинами загиблих Героїв
Небесної Сотні на площі Героїв Майдану 

Тимофієва Н.Г. 23-24 серпня

8. Спільно з обласною державною адміністрацією
взяти  участь  в  організації  підготовки  та
проведення  урочистих  заходів,  присвячених
26-й річниці незалежності України

Тимофієва Н.Г.
Павелко А.Г.
Шепель А.В.

до 24 серпня

9. Забезпечити  широке  висвітлення  заходів  із
підготовки  та  відзначення  в  області
26-ї річниці  незалежності  України,
започаткувати тематичні рубрики в друкованих
та  електронних  засобах  масової  інформації,
організувати  виступи  в  них  політичних  і
громадських  діячів,  депутатів  обласної  ради,
науковців

Здір Л.В.
протягом
серпня 

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради Н.Тимофієва
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