
 

  

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від «27» лютого  2020 р.                  Баштанка                                      № 29-р 

Про відзначення   на території  
Баштанської ОТГ Дня 
українського добровольця   
 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  постанови Верховної Ради  України від 17 січня 2017 
року № 1822-Vlll «Про встановлення Дня українського добровольця», 
розпорядження Миколаївської ОДА від 14 лютого 2020 року № 46-р, з метою 
гідного відзначення  2020 року  Дня українського добровольця,   з о б о в’ я з у ю: 
 

1. Затвердити заходи щодо підготовки та відзначення Дня українського 
добровольця,  на території  Баштанської  об’єднаної територіальної громади    

(далі - заходи), що додаються. 
2. Доручити керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету 

міської ради забезпечити виконання затверджених заходів. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                             Іван    РУБСЬКИЙ 



                                                                                          

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          Розпорядження міського  
                                                                                          голови  
 

                                                                                          «27» лютого 2020 р.№29-р 

З А Х О Д И 

щодо підготовки та відзначення  у 2020 році  
на території Баштанської ОТГ 

Дня українського добровольця 

 

1. Провести в місті Баштанка та в селах Баштанської ОТГ   заходи, (з 
покладанням квітів),з метою вшанування мужності та героїзму захисників 
незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. 

 

                                                                        Виконавчий комітет  
                                                                        Баштанської  міської ради, 

   відділ розвитку культури  
   і туризму виконавчого комітету  
  Баштанської міської ради, 
   термін:  13 березня   2020 року. 
 

2. Забезпечити проведення у закладах освіти та культури тематичних 
заходів про масові акції громадського протесту, що відбулися у листопаді 2013р.  
та лютому 2014 року в Україні, та про участь у них добровольчих формувань. 
                                                                         Відділ освіти, молоді і спорту  
                                                                         виконавчого комітету 

                                                                                 Баштанської міської ради, 
відділ розвитку культури  
і туризму виконавчого комітету  
Баштанської міської ради 

термін:  протягом березня 2020 року. 

 

3. Сприяти реалізації громадських, волонтерських, молодіжних ініціатив, 

спрямованих на проведення заходів, присвячених Дню українського добровольця . 

  Виконавчий комітет  
                                                                         Баштанської  міської ради, 

    відділ розвитку культури  
    і туризму виконавчого комітету  



    Баштанської міської ради, 
    відділ освіти, молоді і спорту 

виконавчого комітету 

    Баштанської міської ради  
    термін:  протягом  березня   2020 року. 
 

4. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів з 
відзначення в Баштанській ОТГ у 2020 році Дня українського добровольця. 

 

                                                                            Відділ з питань засобів  
                                                                            масової інформації та  
                                                                            зв’язків з громадськістю 

                                                                    термін:   березень  2020 року. 
 

5. Забезпечити належний громадський порядок у місцях проведення  
заходів. 

 

                                                                    КО «Праворядок» 

 

 

 

 

 

В. о.начальника відділу РКіТ                                             Галина   ШУВАЛОВА 
 

 


