
УКРАЇНА
ДИМИТРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

Від ____________ № ______
м. Димитров

Про стан виконання рішення
виконкому міської ради
від 16.03.2011 № 130

Заслухавши  звіт  начальника  організаційного  відділу  виконкому  міської  ради
Прокопенко Л.І. «Про стан виконання рішення виконкому від 16.03.2011 № 130 «Про заходи
щодо вшанування учасників бойових дій на території інших держав у місті Димитрові у 2011
році», виконком міської ради відмічає, що протягом 2011 року відділами освіти та культури
міської  ради  були  проведені  інформаційно-пропагандистські,  культурно-масові  заходи.  У
грудні  2011  року  організаційним  відділом  виконкому  міської  ради  спільно  з  фондом
соціально-економічного  розвитку  міста,  Радою  ветеранів  Афганістану  м.  Димитрова
проведено міські заходи з ушанування пам’яті загиблих учасників бойових дій, приурочені
до Дня вводу Радянських військ в Афганістан. 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням
виконкому  від 16.03.2011 № 130 «Про заходи щодо вшанування учасників бойових дій на
території інших держав у місті Димитрові у 2011 році» виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Звіт начальника організаційного відділу виконкому міської ради Прокопенко Л.І.
«Про  стан  виконання  рішення  виконкому  від  16.03.2011  №  130  «Про  заходи  щодо
вшанування учасників бойових дій на території інших держав у місті Димитрові у 2011 році»
взяти до відома.

2. Рішення виконкому міської від 16.03.2011 № 130 «Про заходи щодо вшанування
учасників бойових дій на території інших держав у місті Димитрові у 2011 році» вважати
виконаним та зняти його з контролю. 

Міський голова                                                   Р.В.Требушкін



Звіт
про виконання рішення виконкому від 16.03.2011 № 130

«Про заходи щодо вшанування учасників бойових дій на території інших держав у місті
Димитрові у 2011 році»

     На виконання рішення виконкому міської ради від 16.03.2011 № 130 «Про заходи
щодо вшанування учасників бойових дій на території інших держав у місті Димитрові у 2011
році»  повідомляю,  що протягом  2011 року  відділами освіти  та  культури була  проведена
низька  заходів.  В закладах  освіти  та  культури проведено  інформаційно-пропагандистські,
культурно-масові  заходи.  В грудні  2011 року організаційним відділом виконкому міської
ради спільно з фондом соціально-економічного розвитку міста, Радою ветеранів Афганістану
м. Димитрова проведено міські заходи з ушанування пам’яті загиблих учасників бойових дій,
приурочені до Дня вводу Радянських військ в Афганістан. 

№ Назва заходу Дата
проведення

Виконавці

Розділ  1.  Інформаційно – пропагандистські, культурно-масові заходи

1 Проведено військово-патріотичний захід 
«Майбутній воїн» серед учнів старших 
класів  Переможці змагань були направлені
у м. Донецьк 

Вересень Відділ освіти міської ради

2 У шкільних музеях було підготовлено 
виставку на тему «Воїни- 
інтернаціоналісти нашого міста» 

Вересень 

3 Проведено вечори-зустрічі з учасниками 
афганської війни 

Жовтень-
грудень 

4 Закріплено воїнів-афганців за навчальними
закладами 

Жовтень-
грудень

5 Проведено тематичні години «Афганська 
війна і сьогодення» 

Листопад 

6 Створено презентації  «Війна, яка 
тривала 20 років».

Грудень

7 Книжкова  виставка  «Уходили  парни  из
Афгана»

15.12.2011 Відділ культури міської ради

8 Тематична поличка «Боль моя – сильна» 15.12.2011
9 Інформаційна  година  «Афганістан  –

болюча рана»
15.12.2011

Розділ 2. Заходи з ушанування пам’яті загиблих учасників бойових дій, приурочені до Дня
вводу Радянських військ в Афганістан

1 Проведена  нарада  представників  міської
громадської  організації  «Рада  ветеранів
Афганістану»  з  керівництвом  міста  щодо
проблемних питань воїнів-афганців 

23.12.2011 Організаційний  відділ
виконкому міської ради, 
Рада ветеранів Афганістану 
м. Димитрова

2 Організовано заходи,  приурочені  до  32-ої
річниці  вводу  Радянських  військ  в
Афганістан:
-  покладання  квітів  на  могили  воїнів-
афганців;
-  привітання  колишніх  воїнів-афганців
міським головою; 

25.12.2011 Відділ  культури  міської  ради,
організаційний  відділ
виконкому міської ради, 
Рада ветеранів Афганістану 
м. Димитрова, фонд соціально-
економічного розвитку міста



- покладання квітів на Меморіалу Пам’яті; 
-  відвідали  двох  матерів  загиблих  воїнів
афганців  П`ятихатько  та  Брудіну,
заохотили   продуктовими  наборами та
надали  матеріальну  допомогу  в  розмірі
100,00 грн. 

Спеціаліст ІІ категорії
організаційного відділу О.В.Шперчук
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