
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

2021 року №іОЬ

Про план заходів з підготовки 
та відзначення 30-ї річниці 
незалежності України

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішенням селищної ради від 24 грудня 2020 року № 70 «Про затвердження 
цільової програми «Програма заохочення громадян, трудових та творчих 
колективів, які зробили значний внесок у розвиток територіальної громади 
Володимирецької селищної ради на 2021-2025 роки», на виконання Указу 
Президента України від 21 жовтня 2020 року ЗУ» 459/2020 «Про відзначення 30-ї 
річниці незалежності України», розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 05 травня 2021 року № 82 «Про районний план заходів з 
підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України», ураховуючи 
історичне значення проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України, з 
метою відзначення у 2021 році цієї визначної події

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці 
незалежності України що додається.

2. Виконавцям інформацію подати відділу юридичної, регуляторної та 
організаційно-кадрової роботи про хід виконання плану заходів до 25 серпня 
2021 року на електронну адресу з1іуе1:8@уо1о(І8е1гасІа.йоу.иа.

3. Відділу юридичної, регуляторної та організаційно-кадрової роботи 
узагальнену інформацію про виконання плану заходів подати сектору з питань 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації 
до 25 серпня 2021 ро]

4. Контроль кення залишаю за собою.

Василь КОВЕНЬКОСелищний голов’̂  о \ І



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради 
Міі 2021 року №

План заходів
з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України

1. Вжити додаткових заходів щодо забезпечення благоустрою населених 
пунктів, упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних 
знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, 
борців за свободу і незалежність України, учасників антитерористичної 
операції, учасників операції Об’єднаних сил.

Відділ містобудування, архітектури, 
земельних відносин, житлово-комунального 
господарства, благоустрою, економіки, 
інвестицій, приватизації, комунальної 
власності, надзвичайних ситуацій, 
цивільного захисту населення,
мобілізаційної роботи і охорони праці 
селищної ради

До 23 серпня 2021 року

2. Розглянути питання щодо увічнення пам’яті борців за незалежність 
України у XX столітті шляхом встановлення чи поновлення пам’ятних знаків, 
найменування чи перейменування на їх честь площ, вулиць, провулків, 
навчальних закладів.

Відділ містобудування, архітектури, 
земельних відносин, житлово-комунального 
господарства, благоустрою, економіки, 
інвестицій, приватизації, комунальної 
власності, надзвичайних ситуацій, 
цивільного захисту населення,
мобілізаційної роботи і охорони праці 
селищної ради

Квітень-серпень 2021 року

3. Організувати церемонію урочистого підняття Державного Прапора 
України в населених пунктах Володимирецької територіальної громади.



Відділ містобудування, архітектури, 
земельних відносин, житлово-комунального 
господарства, благоустрою, економіки, 
інвестицій, приватизації, комунальної 
власності, надзвичайних ситуацій, 
цивільного захисту населення,
мобілізаційної роботи і охорони праці 
селищної ради. Управління соціально- 
культурної сфери селищної ради

23 серпня 2021 року

4. Організувати в селищі Володимирець до Дня Незалежності України 
урочисті заходи за участю представників Володимирецької селищної ради, 
місцевих органів виконавчої влади, учасників антитерористичної операції, 
учасників операції Об’єднаних сил, представників громадськості, духовенства.

Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради, відділ юридичної, 
регуляторної та організаційно-кадрової 
роботи селищної ради

24 серпня 2021 року

5. Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 24 
серпня 2021 року молебні за Україну.

Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради

До 23 серпня 2021 року

6. Організувати покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та 
місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за 
свободу і незалежність України, учасників антитерористичної операції, 
учасників операції Об’єднаних сил.

Відділ містобудування, архітектури, 
земельних відносин, житлово-комунального 
господарства, благоустрою, економіки, 
інвестицій, приватизації, комунальної 
власності, надзвичайних ситуацій, 
цивільного захисту населення,
мобілізаційної роботи і охорони праці 
селищної ради. Управління соціально- 
культурної сфери селищної ради

24 серпня 2021 року



7. Організувати вручення відзнак особам, які зробили значний внесок у 
здобуття незалежності України, розбудову держави, захист її суверенітету та 
територіальної цілісності.

Відділ юридичної, регуляторної та 
організаційно-кадрової роботи селищної 
ради

24 серпня 2021 року

8. Організувати проведення інформаційно-освітніх заходів, тематичних 
конференцій, круглих столів, зустрічей, присвячених 30-й річниці 
незалежності України, шляхам розвитку держави та її сьогоденню, 
консолідації суспільства у спробі розбудови України як європейської держави.

Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради

Упродовж серпня 2021 року

9. Ужити додаткових заходів щодо вирішення проблемних питань 
соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників операції 
Об’єднаних сил, сімей загиблих (померлих) захисників України,

Відділ соціального захисту населення 
Управління соціально-культурної сфери 
селищної ради

Упродовж серпня 2021 року

10. Організувати тематичні виставки, присвячені історії українського 
державотворення та питанням сучасного розвитку держави.

Комунальний заклад «Володимирецька 
централізована система публічно-шкільних 
бібліотек», комунальний заклад 
«Володимирецький історичний музей»

Упродовж серпня 2021 року

11. Забезпечити у місцях проведення заходів із відзначення Дня 
Державного Прапора, 30-ї річниці незалежності України:

1) охорону громадського порядку та дотримання прав громадян;
Володимирецьке відділення Вараського 
районного відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в 
Рівненській області

23-24 серпня 2021 року



2) медичний супровід учасників заходів та належний санітарно- 
епідеміологічний нагляд.

Комунальне некомерційне підприємство 
«Володимирецький центр первинної 
медико-санітарної допомоги»

23-24 серпня 2021 року

12. Забезпечити висвітлення заходів із підготовки та відзначення Дня 
Державного Прапора України, 30-ї річниці незалежності України.

Відділ юридичної, регуляторної та 
організаційно-кадрової роботи селищної 
ради

Секретар селищної р

Упродовж серпня 2021 року

Юрій БЛИЩИК


