
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
02.08.2012 р. № 336 
 

Про відзначення Дня Державного Прапора України 

та Дня незалежності України  

у Дніпровському районі м. Києва 

 

     Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

Указу Президента України від 19.06.2012 № 402/2012 «Про відзначення 

21-ї річниці незалежності України» з метою гідного відзначення 21-ї 

річниці незалежності України та Дня Державного Прапора України у 

Дніпровському районі м. Києва:  

 

     1. Затвердити загальний кошторис витрат на підготовку та проведення 

основних заходів з відзначення Дня Державного Прапора та 21-ї річниці 

незалежності України у Дніпровському районі м. Києва на загальну суму 

62000 грн. згідно з додатком (платник - управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Дніпровської районної у в місті Києві 

державної адміністрації). 

 

     3. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням основних заходів з 

відзначення Дня Державного Прапора та 21-ї річниці незалежності 

України у Дніпровському районі м. Києва, провести за рахунок коштів, 

передбачених у кошторисі управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації на 2012 рік.  

 

     4. Управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини, 

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

у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, територіальному центру соціального 

обслуговування Дніпровського району м. Києва забезпечити проведення 

заходів з нагоди Дня Державного Прапора України та 21-ї річниці 

незалежності України на високому організаційному рівні. 



  

     5. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, 

відділу з організаційної роботи забезпечити організацію проведення Дня 

інформування та урочистих зборів в трудових колективах підприємств, 

організацій, установ Дніпровського району м. Києва з нагоди відзначення 

Дня Державного Прапора України та 21-ї річниці незалежності України. 

 

     6. 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 Дня Державного Прапора України та 21-ї річниці 

незалежності України у Дніпровському районі м. Києва. 

 

     7. Відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації організувати виїзну святкову торгівлю за 

соціально-доступними цінами 24.08.2012 з 10.00 до 21.00 в парку 

культури та відпочинку «Перемога». 

 

     8. Дирекції парку культури та відпочинку «Перемога» 24.08.2012 

забезпечити радіотрансляцію по гучномовцях, встановлених на алеях 

парку, тематичних музичних творів з 10.00 до 18.00. 

 

     9. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району міста Києва, комунальному підприємству 

«Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва» 

привести в належний стан територію Дніпровського району м. Києва, 

забезпечити прибирання в парку культури та відпочинку «Перемога» 

24.08.2012 під час проведення святкових заходів. 

 

     10. Управлінню житлово-комунального господарства Дніпровського 

району міста Києва, комунальному підприємству по утриманню 

житлового господарства та ТОВ «Україна житло-сервіс»: 

     1) протягом серпня 2012 провести ремонт та фарбування дитячих і 

спортивних майданчиків; 

     2) встановити Державні Прапори України на  будівлях і територіях 

адміністративних установ, організацій, підприємств з нагоди відзначення 

Дня Державного Прапора та 21-ї річниці незалежності України. 

 

      11.Дніпровському РУ ГУ МВС України в місті Києві забезпечити: 

     1) 24.08.2012 з 10.00 до 21.00 охорону громадського порядку під час 

народного гуляння в парку культури та відпочинку «Перемога»; 

     2) 24.08.2012 з 18.00 до 22.00 звільнення території «Альпінарію» в 

парку культури та відпочинку «Перемога» під час монтажу та 

демонстрації святкового феєрверку. 

 



  

     12. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

 

      13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 
 

 

 

 

     Голова                                                                                       О.Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 

                           до розпорядження голови 

                           Дніпровської районної  

                                     в місті Києві  

 державної адміністрації 

                           від “__”________ 2012р. 

                           № ____ 

 

 ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС 

витрат на підготовку та проведення основних районних заходів  

з відзначення Дня Державного Прапора України 

 та 21-ї річниці незалежності України у Дніпровському районі м. Києва 

№

№ 

пп 

Заходи Витрати 

(грн.) 

Платник 

1 2 3 4 

1.  Квіткова продукція для 

проведення урочистих ритуалів 

та покладань в ПКтаВ 

«Перемога»  

5000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

2.  Сувенірна продукція для 

переможців конкурсів, ігор, 

змагань в ПКтаВ «Перемога» 

2000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

3.  Послуги з технічного 

забезпечення звуковою 

апаратурою 

6000 

 

управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

4.  Послуги з організації та 

проведення святкового 

музичного вітання  

35000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

5.  Послуги з надання літньої 

естради в ПК та В «Перемога» 

1000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

6.  Послуги з забезпечення 

святкового оформлення ПК та В 

«Перемога» 

3000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

7.  Послуги з демонстрації 

святкового феєрверку 

10000 управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 
 

   Загальна сума витрат: 62000 ( шістдесят дві тисячі) грн. 

 

Керівник апарату                                                                 А. Павленко 

 

Начальник управління культури, туризму  

та охорони культурної спадщини     О.Панченко 


