
 

 

             
 

ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

«09»  жовтня 2019 року                         м. Ірпінь                                                                  № 203  

 
Про підготовку та відзначення  

Дня захисника України  

в м. Ірпінь у 2019 році 

 

На виконання місцевої «Програми забезпечення заходів, пов’язаних з 

відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення 

підприємств, установ, організацій і їх трудових колективів, окремих громадян за 

вагомий внесок у соціально - економічний та культурний розвиток міста Ірпеня 

та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2016-2020 рр.» керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою належного 

відзначення Дня захисника України в м. Ірпінь, утвердження у громадян 

патріотизму та гордості за свою державу, звитяги українського народу у боротьбі 

за волю і незалежність 

 

 ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Відділу організаційної роботи та внутрішньої політики утворити 

організаційний комітет з підготовки та відзначення в м. Ірпінь у 2019 році Дня 

захисника України у складі згідно з додатком (Додаток 1). 

2. Відділу організаційної роботи та внутрішньої політики затвердити план 

заходів з підготовки та відзначення в м. Ірпінь у 2019 році Дня захисника 

України (далі – план заходів), що додається (Додаток 2). 

3.      Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови відповідно до розподілу обов’язків.  

 

В.о. міського голови –  

Перший заступник міського голови       (підпис)                     О. Г. Маркушин  
 

 

 

 



   

Додаток 1 

до розпорядження 

міського голови 

№  203      від «09» жовтня 2019 р. 

 

 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та відзначення 

Дня захисника України  в м. Ірпінь у 2019 році 

 
Голова організаційного комітету 

 

Негреша Дмитро Михайлович  Керуючий справами 

 

Члени організаційного комітету 

  

Антонюк Євгенія Петрівна Начальник відділу культури, національностей та 

релігій 

Горбата Людмила Петрівна Начальник відділу інформаційного забезпечення 

Ярошенко Тетяна Юріївна Начальник відділу організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

Скрипник Сергій Федорович Начальник КП «УЖКГ «Ірпінь»» 

Ковальчук Микола Михайлович Начальник КП «Муніципальна варта» 

Клименко Петро Миколайович  Начальник управління охорони здоров’я  

Петренко Олег Григорович 

 

Скрипник Дмитро Вікторович 

Коваленко Катерина Іванівна  

Халаім Тамара Петрівна 

     

Білорус Олег Анатолійович   

Терещенко Алла Іванівна 

Чаплюк Юлія Григорівна 

Начальник Ірпінського відділу поліції ГУ 

Національної поліції в  Київській області 

Начальник КП « Управління благоустрою міста» 

Завідувач господарством 

Начальник відділу кадрової  роботи та з питань служби 

в органах місцевого самоврядування 

Начальник управління освіти 

Начальник Служби у справах дітей  

Головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, оборони та мобілізаційної  роботи  

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету        (підпис)                                            Д. М. Негреша 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Додаток 2 

до розпорядження 

міського голови 

№   203     від «09» жовтня 2019 р. 

 

План заходів  

з  відзначення Дня захисника України  в м. Ірпінь у 2019 році 

 

1. Забезпечити проведення: 

1.1. міських урочистих заходів з покладанням квітів до пам`ятників, 

пам`ятних знаків та місць поховань загиблих учасників бойових дій та учасників 

АТО/ООС, учасників українського визвольного руху 
 

Відділу культури, національностей 

та релігій  

 

14 жовтня 2019 року. 
  

1.2. урочистих  заходів з нагоди Дня захисника України за участю 

представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

представників релігійних організацій, громадськості 
  

                                                                                   Відділу організаційної  роботи та          

внутрішньої політики 

                                                                               

                                                                                   Відділу культури, національностей 

                                     та релігій 

 

                                                       Управлінню освіти 
 

           14 жовтня 2019 року. 
 

1.4. у загальноосвітніх школах, закладах культури тематичних  

інформаційно-просвітницьких заходів, зокрема виховних годин, бесід, наукових 

читань, тематичних конференцій, засідань за круглим столом, уроків пам`яті 
                                                                                     

                                                                                     Управлінню освіти  

 

жовтень 2019 року. 
  

2. Підготувати пропозиції щодо відзначення жителів міста та працівників 

підприємств, організацій, установ, відзнаками  з нагоди Дня захисника України 

 

Відділу кадрової  роботи та з питань 

служби в органах місцевого 

самоврядування 

 

до 14 жовтня 2019 року. 
  

 

 

 



Організувати:  

3.1. тематичні публікацій у місцевих засобах масової інформації, 

проведення виставок у місцевих закладах культури, про захисників України 

різних історичних періодів, широке висвітлення підготовки та проведення 

святкових заходів; 

Управлінню освіти  

                                                                      

                                                                       Відділу культури, 

                                                             національностей та релігій 

                                                             

                                                             Відділу інформаційного забезпечення  

 

протягом четвертого кварталу 2019 року. 
  

  

3.2. звернення до релігійних організацій з пропозицією провести 13 жовтня 

2019 року панахиди за загиблими та молебні за захисників України  
  

Відділу культури, національностей та 

релігій  

  

до 13 жовтня 2019 року. 
  

3.3. у дні святкування Дня захисника України, роботу із забезпечення 

належного громадського порядку, особистої безпеки громадян та дотримання 

правил дорожнього руху в місцях проведення масових заходів, медичного 

супроводу в місцях проведення масових заходів 
 

Ірпінському  відділу поліції ГУ 

Національної поліції в  Київській області  

 

Управлінню охорони здоров’я 

 

Відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

оборони та мобілізаційної  роботи 

 

КП «Муніципальна варта» 

 

13-14  жовтня 2019 року. 
  

3.5. широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення Дня захисника 

України в місті Ірпінь в засобах масової інформації 
  

Відділу інформаційного забезпечення  
  

до 16 жовтня 2019 року. 
  

Керуючий  справами 

виконавчого комітету                 (підпис)                               Д.М. Негреша   

 


