ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12. 04. 2013 р.
Про відзначення 68-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
у Дніпровському районі м. Києва

№ 180

Відповідно до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років», Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» та з метою гідного відзначення 68-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у Дніпровському районі
м. Києва
1. Утворити Організаційний комітет з питань підготовки та відзначення
68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у
Дніпровському районі м. Києва у складі згідно з додатком 1.
Дозволити голові Організаційного комітету вносити у разі потреби
зміни до складу.
2. Затвердити :
1) план заходів з відзначення 68-ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років у Дніпровському районі м. Києва
(додається);
2) кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням заходів з
відзначення 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 у
Дніпровському районі м. Києва в загальній сумі 195300 грн. згідно з
додатком 2.
3. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням заходів щодо
відзначення 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945
років у Дніпровському районі м. Києва провести за рахунок:
1) коштів, передбачених в кошторисі витрат управління культури,
туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації на 2013 рік, в сумі 121500 грн.;
2) коштів, передбачених в кошторисі витрат відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації на 2013 рік, в сумі 30000 грн.;

3) кошторисних призначень на 2013 рік, передбачених Дніпровському
району на виконання заходів міської цільової програми «Соціальне
партнерство», в сумі 43800 грн.
4. Управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини,
управлінню освіти, управлінню охорони здоров’я, відділу з питань
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, відділу з питань сім’ї,
молоді та спорту, управлінню праці та соціального захисту населення
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації,
Територіальному центру соціального обслуговування Дніпровського
району м. Києва забезпечити проведення заходів з відзначення 68-ї річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у Дніпровському
районі м. Києва на високому організаційному рівні.
5. Дніпровському РУ ГУ МВС України в м. Києві забезпечити охорону
громадського порядку в районі під час проведення заходів з відзначення
68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років:
1) 09 травня з 9.00 до 12.00 під час мітингу-реквієму біля пам’ятного
знаку на честь робітників ДВРЗ, які загинули у роки Великої Вітчизняної
війни;
2) 09 травня з 08.00 до 10.00 під час святкової ходи ветеранів війни та
праці, мешканців району від будинку райдержадміністрації (бульвар Праці
1/1) до парку культури та відпочинку «Перемога» (бульвар Перова, 2) та
урочистого ритуалу біля Кургану Безсмертя;
3) 09 травня з 10.00 до 22.00 під час народного гуляння в парку
культури та відпочинку «Перемога» та на майдані біля Центру культури та
мистецтв Дніпровського району міста Києва;
4) 09 травня з 18.30 до 22.00 – під час святкового феєрверку, зокрема
шляхом звільнення території «Альпінарію» від сторонніх людей під час
демонстрації феєрверку.
6. Дніпровському РУ ГУ МНС України в м. Києві забезпечити заходи
пожежної безпеки та чергування відповідних служб:
1) 09 травня з 10.00 до 21.00 під час народного гуляння в парку
культури та відпочинку «Перемога»;
2) 09 травня з 18.00 до 22.00 - біля святкового феєрверку на території
«Альпінарію».
7. Відділу ДАІ з обслуговування Дніпровського району при УДАІ ГУ
МВС України в м. Києві забезпечити :
1) 09 травня о 8.00 безперешкодне проходження колони ветеранів війни,
праці та громадськості району вулицями Червоноткацька, Будівельників до
Кургану Безсмертя в парку культури та відпочинку «Перемога»;
2) 09 травня о 8.00 перевезення ветеранів-учасників урочистих заходів
від вулиці М.Лебедєва до вулиці Хрещатик у супроводі автомобілів ДАІ.

8. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити
інформування населення через засоби масової інформації про заходи щодо
відзначення 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945
років у Дніпровському районі м. Києва.
9. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього
розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації.
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника, заступників голови, керівника апарату Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних обов’язків.

Голова

О. Шевчук

Додаток 1
до розпорядження голови
Дніпровської районної
в місті Києві
державної адміністрації
від “ 12 ” 04 2013р.
№ 180
СКЛАД
Організаційного комітету з питань підготовки та відзначення 68-ї річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у Дніпровському
районі м. Києва
Кравченко
Сергій Олексійович

перший заступник голови Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації,
голова Організаційного комітету

Руденко
Анатолій Петрович

заступник голови Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації, заступник голови
Організаційного комітету

Панченко
Оксана Іванівна

начальник управління культури, туризму та
охорони культурної спадщини,
секретар Організаційного комітету

Муренко
Василь Андрійович

заступник голови Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

Короткіх
Ганна Анатоліївна

заступник голови Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

Дейнега
Ольга Петрівна

заступник голови Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

Павленко
Анатолій Микитович

керівник апарату Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

Лавров
В’ячеслав Сергійович

начальник фінансового управління

Орел
Олег Васильович

військовий комісар Дніпровського районного
військового комісаріату (за згодою)

Левченко
Олексій Іванович

начальник адміністративно-господарського
відділу

Мазур
Ірина Григорівна

начальник відділу з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю

Ремез
Галина Францевна

голова Дніпровської районної організації
ветеранів України (за згодою)

Толочко
Світлана Григорівна

начальник відділу торгівлі та споживчого ринку

Бейлик
Вадим Борисович

начальник відділу контролю за благоустроєм

Ільєнко
Василь Петрович

начальник управління освіти

Карабаєв
Даніель Таїрович

начальник управління охорони здоров’я

Гуцол
Олександр Євгенович

начальник управління праці та соціального
захисту населення

Загородня
Алла Вікторівна

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та
спорту

Соя
Олександра
Вікторівна

в.о. директор Територіального центру
соціального обслуговування Дніпровського
району м. Києва

Назаренко
Микола Олексійович

директор комунального підприємства по
утриманню зелених насаджень

Чайка
Віталій Миколайович

начальник Дніпровського РУ ГУ МВС України в
м. Києві (за згодою)

Шилохвост
Ігор Володимирович

начальник Дніпровського РУ ГУ МНС України
в м. Києві (за згодою)

Громницький
Леонід Пилипович

начальник відділу ДАІ з обслуговування
Дніпровського району при УДАІ ГУ МВС
України в м. Києві (за згодою)

Товстоног
Олександр
Олександрович

Керівник апарату

директор парку культури та відпочинку
«Перемога» (за згодою)

А. Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
Дніпровської районної
в місті Києві
державної адміністрації
від “ 12 ” 04 2013р.
№_180
ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у Дніпровському районі м. Києва
№№
Заходи
пп
І. Провести:
1. спортивні змагання, фізкультурно-оздоровчі
серед школярів загальноосвітніх шкіл та молоді

Термін
Виконання
заходи

травень

2. цикл тематичних літературно-мистецьких заходів в
публічних бібліотеках Дніпровського району м. Києва

травень

3. святкові зустрічі керівництва Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації з активом районної
організації ветеранів, з Героями Радянського Союзу, що
мешкають на території Дніпровського району м. Києва

травень

Відповідальний
начальник відділу у справах сім'ї,
молоді та спорту
Загородня А.В.
начальник
управління
культури,
туризму та охорони культурної
спадщини Панченко О.І.,
ЦБС Дніпровського району м. Києва
в.о. директор ТЦСО Дніпровського
району м. Києва
Соя О.В.

4. святкові концерти для ветеранів Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років

травень

5. оновлення та поповнення експозицій, музеїв, кімнат
бойової слави в загальноосвітніх навчальних закладах,
виховні години та уроки мужності, екскурсії, зустрічі з
ветеранами Великої Вітчизняної війни
6. вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, які
знаходяться на стаціонарному лікуванні в Київській
міський клінічній лікарні № 11

травень

7. святкові концерти в Центральному, Русанівському,
Березняківському відділеннях соціально-побутової
реабілітації, екскурсії до Монументу Слави, походи по
місцях бойової слави, вітання вдома учасників бойових
дій та учасників Великої Вітчизняної війни, які не
виходять за межі квартири
8. мітинг Пам’яті біля Пам’ятного знаку на честь
робітників ДВРЗ, які загинули у роки Великої
Вітчизняної війни

травень

травень

03 травня
11.00

начальник
управління
культури,
туризму та охорони культурної
спадщини
Панченко О.І.,
начальник управління освіти
Ільєнко В.П.
начальник управління освіти
Ільєнко В.П.
в.о. директор ТЦСО Дніпровського
району м. Києва
Соя О.В.,
начальник управління охорони
здоров’я
Карабаєв Д.Т.
в.о. директор ТЦСО Дніпровського
району м. Києва
Соя О.В.

начальник управління культури,
туризму та охорони культурної
спадщини
Панченко О.І.

9. ритуал Пам’яті та покладання квітів до Кургану
Безсмертя в Парку культури та відпочинку «Перемога»,
біля Пам’ятного знаку в мікрорайоні ДВРЗ

09 травня

10. урочисту ходу колони ветеранів війни та праці за участю
молоді, громадськості району від будинку Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації вулицями
Червоноткацька, Будівельників до Кургану Безсмертя в
Парку культури та відпочинку «Перемога»
11. народне гуляння та святкове музичне вітання в парку
культури та відпочинку «Перемога»
«Салютує весна Перемозі Великій»

09 травня

09 травня
11.00-17.00

12. Захід «Солдатська каша»

09 травня
10.00

13. концертну програму на майдані біля Центру культури та
мистецтв Дніпровського району м. Києва, присвячену
68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні
«Свято, опалене війною»

09 травня
11.00

начальник
управління
культури,
туризму та охорони культурної
спадщини
Панченко О.І.
перший заступник, заступники голови,
керівник апарату Дніпровської
районної в місті Києві державної
адміністрації
начальник
управління
культури,
туризму та охорони культурної
спадщини
Панченко О.І.
начальник управління освіти
Ільєнко В.П.
начальник управління праці та
соціального захисту населення
Гуцол О.Є.,
начальник
відділу
торгівлі
та
споживчого ринку
Толочко С.
начальник
управління
культури,
туризму та охорони культурної
спадщини
Панченко О.І.

14. Демонстрацію святкового феєрверку в парку культури та
відпочинку «Перемога»
Вжити заходів:
15. щодо упорядкування прибудинкових територій

16. щодо упорядкування та підтримання у належному стані
пам’ятників та пам'ятних знаків на честь героїв Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років

17. щодо прибирання парку культури та відпочинку
«Перемога» під час та після проведення святкових
заходів
Забезпечити:
18. інформування населення про заходи щодо відзначення
68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19411945 років у Дніпровському районі м. Києва
19. проведення
диспансеризації
ветеранів
війни
з
максимальним охопленням цими оглядами інвалідів та
учасників бойових дій

09 травня
21:00

начальник
управління
туризму та охорони
спадщини
Панченко О.І.

квітень травень
.

начальник управління житловокомунального господарства
Косар Н.Р.

квітень травень

директор КП по УЗН
Назаренко М.О.,
начальник відділу контролю за
благоустроєм
Бейлік В.Б.

09 травня
8.00-21.00
квітень травень
травень

культури,
культурної

директор КП по УЗН
Назаренко М.О.,
начальник
відділу
з
питань
внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю
Мазур І.Г.
начальник
управління
охорони
здоров’я
Карабаєв Д.Т.

20. встановлення державних прапорів на адміністративних
будівлях та житлових будинках
21. організацію чергування медичної служби під час
проведення святкових заходів:
- під час урочистої ходи ветеранів війни та праці,
громадськості району;
- у парку культури та відпочинку «Перемога» під час
проведення народного гуляння;
- наявність медичних працівників в автобусах, які
задіяні в міських заходах

травень
09 травня
8.30 - 10.00

начальник управління житловокомунального господарства
Косар Н.Р.
начальник
управління
охорони
здоров’я
Карабаєв Д.Т.

11.00 - 18.00
8.00-13.00

22. участь волонтерів під час проведення урочистої ходи
ветеранів війни та праці, громадськості району

09 травня
2013 р.

начальник відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту
Загородня А.В.

23. - прапороносців для участі в урочистій ході колони
ветеранів війни та праці за участю молоді, громадськості
району від будинку Дніпровської районної у м. Києві
державної адміністрації вулицями Червоноткацька,
Будівельників до Кургану Безсмертя в Парку культури та
відпочинку «Перемога»;
- - участь ансамблю барабанщиць НВК «Домінанта» в
урочистій ході колони ветеранів війни та праці за участю
молоді, громадськості району від будинку Дніпровської
районної у м. Києві державної адміністрації вулицями
Червоноткацька, Будівельників до Кургану Безсмертя в
Парку культури та відпочинку «Перемога»;

09 травня
2013 р.
8.00

начальник управління освіти
Ільєнко В.П.

12
юнаків
для
забезпечення
оформлення
різнокольоровими
прапорами
майданчика
біля
пам’ятника «Жінці Великої Вітчизняної війни;
- почесну варту з учнівської молоді під час проходження
колони ветеранів війни, праці та громадськості району
вулицями Червоноткацька, Будівельників до Кургану
Безсмертя в парку культури та відпочинку «Перемога»
24. державні прапори України для організації урочистої
ходи ветеранів війни та праці, громадськості району

09 травня

начальник адміністративногосподарського відділу
Левченко О.І.

25. святкове оформлення центральної алеї парку культури та
відпочинку «Перемога»

09 травня

начальник управління культури,
туризму та охорони культурної
спадщини
Панченко О.І.

26. підключення звукопідсилюючої апаратури до існуючої
електромережі
парку
культури
та
відпочинку
«Перемога» на Кургані Безсмертя та літній естраді, які
задіяні в проведенні святкування Дня Перемоги

09 травня

директор ПК та В «Перемога»
Товстоног О.О.

27. радіотрансляцію «Всеукраїнської хвилини мовчання» по
гучномовцям, встановленим на алеях парку та
радіотрансляцію тематичних музичних творів

09 травня
20.00 - 21.00

директор ПК та В «Перемога»
Товстоног О.О.

28. участь ветеранів району на вул. Хрещатик для участі в
урочистому мітингу біля Меморіального комплексу
«Національний музей історії Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років»
29. виїзну святкову торгівлю в парку культури та
відпочинку «Перемога», на майдані біля Центру
культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва

Керівник апарату

09 травня

09 травня
9.00 - 21.00

начальник
відділу
з
питань
внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю
Мазур І.Г.
начальник відділу торгівлі та
споживчого ринку
Толочко С.

А.Павленко

Додаток 2
до розпорядження голови
Дніпровської районної
в місті Києві
державної адміністрації
від “ 12” 04 2013р.
№180
ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС
витрат на підготовку та проведення основних
заходів з відзначення 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років у Дніпровському районі м. Києва
№№
Заходи
Витрати
платник
пп
(грн.)
1
2
3
4
1. Придбання призів (кубків, медалей,
30000 Відділ у справах сім’ї,
грамот) для нагородження переможців
молоді та спорту
спортивних змагань, спортивної
символіки
2. Послуги з технічного забезпечення
10000 Управління культури,
заходів звуковою апаратурою:
туризму та охорони
- Ритуалу Пам’яті біля Кургану
культурної спадщини
Безсмертя;
(09 травня);
- святкового музичного вітання в парку
культури та відпочинку «Перемога»
(09 травня)
3. Послуги з забезпечення музичного
20000 Управління культури,
супроводу оркестру
туризму та охорони
культурної спадщини
4. Послуги з організації та проведення
святкового музичного вітання в ПК та
В «Перемога»

27200

Управління культури,
туризму та охорони
культурної спадщини

5. Послуги з демонстрації святкового
феєрверку в ПК та В «Перемога»

10000

6. Послуги з забезпечення святкового
оформлення ПК та В «Перемога»

12300

7. Послуги з надання літньої естради

2000

Управління культури,
туризму та охорони
культурної спадщини
Управління культури,
туризму та охорони
культурної спадщини
Управління культури,
туризму та охорони
культурної спадщини

8. Квіткова продукція для проведення
урочистих ритуалів та покладань

30000

9. Послуги з автоперевезення

10000

10. Послуги з громадського харчування
(захід «Солдатська каша» в ПК та В
«Перемога»)
11. Квіткова продукція для вручення
ветеранам Великої Вітчизняної війни

20300

23500

Управління культури,
туризму та охорони
культурної спадщини
Управління культури,
туризму та охорони
культурної спадщини
управління праці та
соціального захисту
населення
управління праці та
соціального захисту
населення

Загальна сума : 195300 грн. (сто дев’яносто п’ять тисяч триста) грн.

Керівник апарату

А. Павленко

