
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

розпоряджЕннялъ ///,

вiд 14 лютого 2022 року

Про пiдготовку та органiзацiю на територiТ ОбухiвськоТ
Mi ськоi територi алъноi громади культур но -ми стецьких заходiв
у рамках вiдзначення ..Щня вшанування учасникiв бойових дiй
на територii iнших держав

м. Обухiв

Вiдповiдно до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 та пiдпункry 10 пункry б
cTaTTi 32 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>, рiшень
Обухiвськоi MicbKoi ради КиiЪськоТ областi J\Ъ 502-18-VШ вiд 17 ,руд* 202|
РОКУ КПРо Затвердження кошторису на виконання заходiв КомплексноТ
ПРОгРами культурно-мистецьких заходiв на територii Обухiвськоi MicbKoi
територiальноТ |ромади на 2021-2025 роки на першочерговi заходи у 2О22 роцi),
Ns 504-18-VШ вiд |7 грудня 2021 року <Про затвердженIuI кошторису на
ВиконаннrI заходiв комплексноi Програми вiдзначення державних та
професiйних свяъ ювiлейних дац видаткiв на представництво та
СПiВробiтНИцтво, заохочення та iаслуги перед Обlо<iвською мiською
територiальною |ромадою на 202|-2025 роки на 2022 рiю>, а також з метою
гiдного вшанування мужностi та героiЪму у,rасникiв бойових дiй на територii
iнших держав, увiчнення пам'ятi загиблих воiнiв-iнтернацiоналiстiв та у зв'язку
з З3-ю рiчницею виведення вiйсък з Афганiстану:

1. Затвердити план заходiв з пiдготовки та вiдзначення на.територii Обухiвськоi
MicbKoi територiальноi громади культурно-мистецьких заходiв у рамках
ВiдЗначення Дня вшанування )часникiв бойових дiй на територii iнших
ДерЖав З урахуванням карантинних обмежень щодо запобiгання поширенню
хвороби COVID-l9 згiдно з постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09
ГРУДНя 2020 року JЪ 1236 кПро встановлення карантину та запровадженнrI
Посилених протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним поширенням
гостроi респiраторноi хвороби COVID- 1 9, спричиненоI KopoHaBipycoм SARS-
CoV-2> та iнших вiдповiдних документiв Киiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацiТ та Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi
областi.



2. Управпiнням' вiддiлам Виконавчого koMiTery Обухiвськоi Micbkoi Ради
КиiвськоI областi забезпечити виконання плану заходiв.

3. Вiддiлу органiзацiйно-кадровоi роботи Виконавчого KoMiTery ОбухiвськоТ

мiсъкоi Ради Киiвськоi областi забезпечити зустрiч, супровiд та умови
перебування учасникiв заходiв.

4. Вiддiлу органiзацiйно-кадровоi роботи Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi
MicbKoi Ради Киiвсъкоi областi забезпечити привiтання громадян ОбухiвськоТ

Micbkoi територiальноi громади iз врученням подяк Обухiвською мiсъкою
голови й цiнних подарункiв за заслуги перед громадою, активну flacTb у
кулътурно-мистецькому життi та у зв'язку iз вiдзначенняи,щня вшанування

уласникiв бойових дiй на територii iнших держав та 33-i рiчницi виведеннrI

вiйськ iз Афганiстану.

5. Фiнансовому управлiнню Виконавчого koMiTery Обухiвськоi мiсъкоi Ради
здiйснити фiнансування кулътурно-мистецьких заходiв у рамках вiдзначення

дня вшанування уrасникiв бойових дiй на територii iнших держав на

територii Обухiвськоi мiськоi територiальноi цромади вiдповiдно до програм

та згiдно з затвердженими кошторисами.

6. кП омР <Обухiвська Micbкa варта) забезпечити охорону |ромадського
порядку пiд час проведення урочистого заходу:

15 лютого 2022 року з 11:00 до закiнчення урочистостеЙ на майданчику бiля

Пам'ятника воiЪам - iнтернацiоналiстам (в районi АкадемiчноГо лiцеЮ Jф 5,

початок о 12:00);

з 12:30 до закiнчення заходу бiля пам'ятника воiнам-афганцям у с. Гусачiвка.

7. Контролъ за виконанням даного розrторядження покпасти на заступника

мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi мiськоI

ради Киiвськоi областi AHToHiHy IТrFВЧЕНКО.

Обухiвський мiський голова Олександр JIЕВЧЕНКО

Вик: Кирдан Я,Ю. 06'7 9612|'7'7



,Щодаток 1

до розпорядження Обухiвською мiського голови
вiд <14> лютого 2022 року J\b 42

План заходiв
з пiдготовки та вiдзначення на територiI Обухiвськоi MicbKoT

територiальноТ громади культурно-мистецькпх заходiв

у рамках вiдзначення Щня вшанування учасникiв бойових дiй на територii
iнших держав та з нагоди 33-Т рiчницi виведення вiйськ з Афганiстану

1. Пiдгоryвати та провести на територii Обухiвськоi MicbKoi ТГ урочистi заходи
з наюди вiдзначення ,Щня вшанування учасникiв бойових дiй на територii iнших
держав та З3-i рiчницi виведення вiйсък з Афганiстану: покладання KBiTiB до
пам'ятника воiнам - iнтернацiоналiстам та урочисту частину.

Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi,
Вiддiл культури, нацiональностей та релiгiй

Виконавчою KoMiTery Обухiвськоi мiськоi ради КиiЪськоi областi

15 лютого 2022 року

2. Провести особистi зустрiчi керiвникiв мiсцевих органiв виконавчоi влади та
органiв мiсцевого самоврядування з учасниками бойових дiй, членами сiмей
загиблих, представниками громадських органiзацiй.

Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi мiсъкоi ради Киiвськоi областi

протягом лютого 2022 року

З. Провести зустрiч делегацiТ та забезпечити супровiд юстей MicTa, долrIити до
проведення ycix культурно-мистецьких заходiв. Забезпечити перебування
делегацii (взяти на себе транспортнi витрати Th витрати на.харчування).

Виконавчий KoMiTeT Обухiвсъкоi мiсъкоi ради КиТвськоi областi

протяюм лютого 2022 року

4. Провести обстеження матерiальних та соцiально-побутових умов проживання

уrасникiв бойових дiй на територii iнших держав та членiв ix сiмей з метою
надання iм в установленому порядку матерiальноi та iншоi допомоги.

Виконавчий KoMiTeT Обухiвсъкоi
мiсъкоi ради КиiвськоТ областi



Управлiння соцiального захисту населення
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради

Киiвськоi областi, Фiнансове управлiння Виконавчого
KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi ради

до 15 лютого 2022 року

5. Провести зустрiчi у загальноосвiтнiх та позашкiлъних навчальних закJIадах
з ветеранами вiйни в Афганiстанi та iнших локаJIъних конфлiктiв, тематичнi

уроки та лекцii з icTopii вiйн на територii iнших держаэ.

Управлiння освiти Виконавчого
KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi ради КиТвськоi областi

до 15 лютого 2022 року

б.Органiзувати виставки TBopiB мистецтва, фотографiй, плакатiв вiдповiдноi
тематики, документiв та архiвних матерiалiв у музеях, мемуарноi та iсторичноi
лiтераryри, iнформацiйних онлайн-годин в бiблiотеках, концертних програм та
творчих зустрiчей з виконанням пiсень военних часiв.

Вiддiл культури, нацiональностей
та релiгiй Виконавчого KoMiTery

Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi

Протяюм лютого 2022 року

7.Забезпечити фiнансування в установленому порядку заходiв з пiдготовки i
проведення у 2022 роцi Щня вшанування уIасникiв бойових дiй на територii
iнших держав.

Фiнансове управлiння В иконавчого
KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi ради

Протягом лютою 2022 року

8. Упорядкувати пам'ятник воiнам-iнтернацiоналiстам та прилегJIу територiю.

В iддiл житлово-комун€шъного
го сподарства В иконавчого

KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi ради
киiвськоi областi

Протягом лютого 2022 року



9. Забезпечити широке висвiтлення заходiв, присвячених Дню вшанування

1..rасникiв бойових дiй на територiт iнших держав.

Офiцiйний сайт Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi

14-15 лютого 2022 року

Керуючий справами Виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi BiKTop РОГОЗА


