
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 20

 .02.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про хід виконання рішення виконавчого
комітету сільської ради від 21.10.2017 № 97
«Про заходи із  вшанування подвигу
учасників Революції гідності та увічнення
пам’яті Героїв Небесної сотні на території
Миколаївської сільської ради на період 
до 2020 року»

Відповідно  до  статті  32  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 23 серпня 2017 р. № 574-р «Про затвердження плану заходів із
вшанування  подвигу  учасників  Революції  Гідності  та  увічнення  пам’яті
Героїв  Небесної  Сотні  на  період  до  2020  року»,  заслухавши  доповіді
начальника відділу культури та роботи з молоддю, начальника відділу освіти,
молоді  та  спорту  виконавчого  комітету  сільської  ради,  виконавчий комітет
відмічає,  що протягом 2018  року  на  підвідомчій  території  були  проведені
відповідні  заходи на  вшанування подвигу  учасників  Революції  Гідності  та
увічнення  пам’яті  Героїв  Небесної  Сотні.  Зокрема  в  закладах  освіти  були
проведені урочисті лінійки до Дня Гідності та Свободи, проведені тематичні
уроки про масові акції  Громадянського протесту в Україні, що відбувалися у
листопаді 2013, лютому 2014 року. В сільських бібліотеках були оформлені
тематичні  куточки на відповідну тему.  Зважаючи на вищевказане,  з  метою
гідного  вшанування  громадянської  мужності  учасників  подій  Революції
Гідності у відстоюванні прав людини та європейського майбутнього України,
їх  відданості  ідеалам  свободи,  справедливості,  утвердження  в  державі
демократичних цінностей, вшанування подвигу учасників Революції Гідності
та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні,  виконавчий комітет сільської
ради 

вирішив:

1. Інформацію начальника відділу освіти молоді та спорту Миколаївської
сільської ради (Макшеєва Н.С.) про виконання заходів,  із вшанування
подвигу  учасників  Революції  Гідності  та  увічнення  пам’яті  Героїв
Небесної Сотні прийняти до відома (доповідь додається).



2. Інформацію  начальника  відділу  культури  та  роботи  з  молоддю
Миколаївської сільської ради (Феніна С.В.) про виконання заходів,  із
вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні прийняти до відома (доповідь додається).

3. Виконавчому  комітету  забезпечити  виконання  затвердженого  цим
рішенням  Плану  заходів  та  інформувати  про  його  виконання  до  23
лютого  та  24  листопада  протягом  2019-2020  років  управління
інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю  Сумської
обласної державної адміністрації.

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М. 

         Сільський голова                                                                С.САМОТОЙ


