
Більшівцівськаселищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 03.08.2021 року  №144
смт. Більшівці

З метою належного відзначення 31-ї річниці Дня Незалежності
України:

1.Затвердити Заходи з підготовки та відзначення 31-ї річниці
Незалежності України та дня Державного Прапора України на території
Більшівцівської  селищної ради  (заходи додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Марію Бойчук.

Селищний  голова                                     Василь  Саноцький

Про підготовку та відзначення 31-ї
річниці Незалежності України та Дня
Державного Прапора України на
території Більшівцівської  селищної
ради



Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету

Більшівцівської селищної ради
від 03.08.2022року № 144

ПЛАН ЗАХОДІВ
із відзначення у Більшівцівській територіальній громаді Дня
Державного Прапора та 31-ї річниці незалежності України

№
з/п Захід Дата

проведення
Відповідальні
виконавці

1. Урочисте підняття Державного прапора
України

23серпня
2022 року

Старостати, відділ
освіти, культури,
туризму молоді та
спорту

2.
Клопотання перед релігійними організаціями
щодо проведення урочистого молебню за
Україну та український народ

24 серпня
2022 року Виконавчий комітет

3.

Проведення урочистостей з нагоди 31-ї
річниці незалежності України за участю
представників органів місцевого
самоврядування, депутатського корпусу,
духовенства, учасників АТО/ООС/ЗСУ,
громадськості

24 серпня
2022 року

Виконавчий комітет,
відділ освіти,
культури, туризму
молоді та спорту,
Народний дім
смт.Більшівці

4.

Організація церемоній покладання квітів до
пам’ятників і пам’ятних знаків, місць
поховань борців за незалежність України,
учасників Революції Гідності.

23-24 серпня
2022 року

Виконавчий комітет,
старости

5.

Забезпечення святкового оформлення
населених пунктів громади, адміністративних
будівель, установ, підприємств, організацій,
при цьому акцентування особливої уваги на
використанні державних символів, зокрема
Державного Прапора України

до 23 серпня
2022 року

Старостати, відділ
освіти, культури,
туризму молоді та
спорту

6.
Організація у бібліотеках тематичних
виставок, що висвітлюють історію України,
українського державотворення

Серпень
2022 року

Відділ освіти,
культури, туризму
молоді та спорту,
бібліотеки

7.

Забезпечення інформаційного супроводу
тематичних заходів, що відбудуться у громаді
в межах відзначення 31-ї річниці
незалежності України, з оприлюдненням
інформаційних, фото- та відеоматеріалів на
офіційному вебсайті Більшівцівської
селищної ради та офіційній сторінці у
соціальній мережі «Facebook», а також на
вебсайтах ЗЗСО та сторінках закладів освіти і
культури, бібліотек у соціальні мережі

Серпень
2022 року

Відділ освіти, освіти,
культури, туризму
молоді та спорту,
заклади освіти,
заклади культури,
бібліотеки

8.

Забезпечення у місцях проведення заходів з
відзначення 31-ї річниці незалежності
України охорони публічного порядку,
дотримання безпеки дорожнього руху та
медичного супроводу.

23-24 серпня
2022 року

Виконавчий комітет,
поліцейський офіцер
громади

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                                О.Костів


