
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпоряджЕнняль ll;
вiд 16 лютого 2022 року м. Обухiв

piк> та з метою
та донесеннrI дс

Про пiдготовку та вiдзначення на територii Обухiвськоi
Mi съкоi територi альноi громади культур но -ми стецьких заходiв
з нагоди вiдзначення rЩня пам'ятi Героiв Небесноi CoTHi

Вiдповiдно до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 та пiдгryнкту 10 пункту б
статгi 32 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, рiшень
Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi J\Ъ 502-18-VIII вiд 17 грудня 2021'

року <Про затвердження кошторису на виконання заходiв Комплексноi
Програми культурно-мистецьких заходiв на територii Обухiвськоi MicbKoi
територiальноi громади на2027-2025 роки на першочерговi заходи у 2022 роцi),
J\b 504-18-VШ вiд 17 грудня 202I року <Про затвердженнrI кошторису на
виконаннrI заходiв комплексноi Програми вiдзначення державних та
професiйних свяъ ювiлейних даъ видаткiв на представництво та
спiвробiтництво, заохочення та заслуги перед Обухiвською мiською
територiалъною громадою на 202|-2025 роки на 2022

утвердження iдеалiв свободи i демократii, збереження
с)часною i майбутнiх поколiнь об'ективноi iнформацii про доленоснi подii в
YKpaiHi на початку XXI столiття, а також вшанування мужностi громадян, якi
восени 2004 року та у листопадi 201'З - лютому 2014 poKiB постЕuIи на захист
демократичних цiнностей, прав i свобод людини та громадянинq нацiональних
iHTepeciB нашоi держави, Ti европейського вибору:

1. Затвердити план заходiв з пiдготовки та вiдзначення на. територii Обухiвсъкоi
MicbKoi територiальноi громади культурно-мистецьких заходiв з нагоди
вiдзначення Щня пам'ятi ГероТв Небесноi CoTHi з урахуванням карантинних
обмежень щодо запобiгання поширенню хвороби COVID-19 згiдно i
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 року Jф |2Зб

гIротиепlдемlчних заходlв на територ11 1з значним поширенням юстро1

респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2)
та iнших вiдповiдних документiв Киiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii
та Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi мiськоi ради Киiвськоi областi.

2. Управлiнням, вiддiлам Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi ради

кПро 
. 
встановлення карантину та запровадженнrI посилених

Киiвськоi областi забезпечити виконання плану заходiв.



a
J.

4.

Фiнансовому управлiнню Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi рчдиздiйснити фiнансуваншI культурно-мистецьких заходiв у рамках вiдзначЬння
дня пам'ятi Героiъ Небесноi coTHi на територii 

-обухiвськоi 
Micbkoi

територiальноi громади вiдповiдно до програм та згiдно з затвердженими
кошторисами.

кП омР <<Обухiвська мiсъка вартa>) забезпечити охорону громадською
порядку та заходи щодо дотримання карантинних норм з метою запобiгання
поширенню гостроi респiраторноТ хвороби SARS-CoV_2_CQVID-19 пiд час
проведеншI урочисто-патрiотичного заходу:

20 лютого 2022 року з 16:00 до закiнчення урочистостей (Обу<iвський центр
культури i дозвiлля, вул. КиiЪська, 117).

Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти на заступника
мiського юлови з питань дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi мiсъкоi
ради Киiвськоi областi AHToHiHy IТТFВЧЕНКО.

Обухiвський мiсък Олександр JIЕВЧЕНКО

5.

Вик: Кирдан Я,Ю, 0679612l'7'7



Додаток,/.r до розпорядження мlського голови- 
вiд к 16>> лютог о 2О22 року Ns Н

План заходiв
з пiдготовки та вiдзначення на територii Обухiвськоi мiськоi

територiальноi громади культурно-мистецьких заходiв з нагоди
вiдзначення Щня пам'ятi ГероТв Небесноi CoTHi

1. Проведення у ,Щень ГероТв Небесноi CoTHi 20 лютого урочисто-
патрiотичЕою заходу кГероi не вмирають), присвяченого вшануванню
подвиry уrасникiв Революцii Гiдностi та увiчнення пам'ятi ГероiЪ
НебесноI CoTHi;

Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoT ради,
Вiддiл культури, нацiональностей та релiгiй

Виконавчого KoMiTery Обухiвсъкоi MicbKoi ради
киiвськоi областi

20 лютого 2022 року;

2. Покладання KBiTiB, встановлення лампадок у ,.Щень Героiв Небесноi
Небесноi CoTHi, до
Чаплiнського, який

CoTHi до Пам'ятного знаку на Алеi ГероТв

виконавчого KoMiTeTy,
освiти, культури

меморiальноi дошки Героя-земляка Володимира
загинув пiд час Революцii Гiдrrостi;

Виконавчий KoMiTeT ОбухiвськоТ MicbKoi ради,
Вiддiл культури, нацiональностей та релiгiй

Виконавчого KoMiTery Обухiвсъкоi MicbKoi ради
киiвськот областi

. 20 лютото 2022 року;

3.Участь в обласних заходах iз вшанування подвиry }часникiв Революцii
Гiдностi та увiчнення пам'ятi Гeроiв Небесноi CoTHi представникiв

депутатiв мiсъкоi ради, громадських органiзацiй.
мlста, вiйськовослужбовцiв, 1"rасникiв

антитерористичноi операцiТ в ,,Щонецькiй i Луганськiй областях, учасниКiв
Революцii Гiдностi, BeTepaHiB вiйни та вiйськовоi служби, членiв сiмеЙ
загиблих ( померлих) BoiHiB;

Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoi ради,
Вiддiл кулътури, нацiональностей та релiгiй

Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoT ради



J
киiвськоi областi

20-22 лютою 2022 року;

4. Органiзувати у закладах освiти, культури тематичнi бесiди, юдини
iнформаЦii, тематИчнi виставки, преЗ."ruцii; круглi столи, уроки пам'ятi,
присвяченi революцiйним подiям 2оо4 року та Революцii Гiдностi,
спрямованi на виховання патрiотизму |ромадян та молодi, на донесення
до громадськостi iнформацii про iсторичнi перемоги украiЪцiв у боротьбiза здобуття державностi, незалежностi ть територiальноi цiлiЬностi
Украiни;

. Управлiння освiти, Вiддiл культури,
нацlональностей та релiгiй Виконавчою KoMiTery

Обухiвськоi MicbKoi ради КиiЪськоi областi

протягом лютого 2022 року;

5. Заходи з блаюУстроЮ MicTa та сiл мiськоi РZДИ, упорядкуванняпам'ятникiв, пам'ятних знакiв, мiсцъ поховань осiб, якi загинули пiд час
РеволюЦii ГiдноСтi, борцiВ за нез€}JIежнiстЬ УкраiЪи у ХХ столiттi, воiЪiв,
полегJIих у боях за свободу та територiалъну цiлiснiсть Украiни пiд час
антитерористичноТ операцii у Щонецькiй та Луганськiй областях,
пiдтримання ix у наJIежному cTaHi;

Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoi ради, Вiддiл
житлово - комунального господарства та транспорту

виконавчого koMiTery Обухiвськоi Micbkoi Ради Киiъськоi областi

протягом лютого 2022 року;

6. ФотоДокументальнi виставки, експозицii, тематичнi вечори, вечори-
реквiеми, тематичнi мистецъкi заходи,'присвяченi. вшануван"о .rод""ry
}^rасникiв РеволЮцii ГiднОстi та увiчненНя пам'ятi ГероiЪ i{ебесноi CoTHij

Вiддiл культури, нацiоналъностей та релiгiй
виконавчого koMiTery Обухiвськоi Micbkoi Ради

киiъськоi областi

протягом лютого 2022 року;

7. Сприяти донесенню до громадськостi iнформацiТ про iсторичнi
перемоги украiнцiв у боротьбi за здобуття державностi, незалежностi.



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

Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi ради КиiЪськоi областi

протяюм року;

8. Забезпечити широке висвiтлення заходiв з вiдзначеннrl Щня паrrл'ятi
Героiв НебесноТ CoTHi у засобах масовоi iнформацii та на офiцiйному
сайтi Обухiвськоi мiсъкоi ради Киiвськоi областi.

Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoT ради,
офiцiйний сайт обухiвськоi Micbkoi ради Киiъськоi областi

20-22 лютого 2022 року.

Керуючий справами Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi мiсъкоi ради КиiЪськоi областi BiKTop РОГОЗА


