
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 12. 08. 2013   р.                                                                          № 446 

 

 

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 08.04.2013 № 198/2013 «Про відзначення 

22-ї річниці незалежності України» та з метою гідного відзначення Дня 

незалежності України та Дня Державного Прапора України у 

Дніпровському районі м. Києва :  

 

     1. Затвердити : 

     1) програму основних заходів з відзначення Дня Державного Прапора 

України та Дня незалежності України у Дніпровському районі м. Києва 

(додається); 

     2) загальний кошторис витрат на підготовку та проведення основних 

заходів з відзначення Дня Державного Прапора та Дня незалежності 

України у Дніпровському районі м. Києва в сумі 45000 грн. згідно з 

додатком (платник - управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Дніпровської районної у в місті Києві державної адміністрації). 

 

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

відзначення Дня Державного Прапора та Дня 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 2013 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 відзначення Дня Державного Прапора України та Дня 

незалежності України 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 

Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України, а саме: 

     1) 23 серпня з 9.00 до 11.00 під час урочистого підняття Державного 

Прапора України біля будівлі Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації (бульвар Праці, 1/1);  

     2) 23 серпня з 10.00 до 12.00 під час урочистого покладання квітів в 

парку культури та відпочинку «Перемога» (бульвар Перова, 2); 

     3) 24 серпня з 17.00 до 22.00 під час народного гуляння в парку 

культури та відпочинку «Перемога»; 

     4)  24 серпня з 17.00 до 22.00  під час святкового феєрверку, зокрема 

шляхом звільнення території «Альпінарію» від сторонніх людей під час 

демонстрації феєрверку. 

      

     6. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

 

     7. 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         С.Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 

                           до розпорядження голови 

                           Дніпровської районної  

                                     в місті Києві  

 державної адміністрації 

                           від “12” 08  2013р. 

                           № 446 

 

 ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС 

витрат на підготовку та проведення основних заходів з відзначення Дня 

Державного Прапора України та Дня незалежності України 

 у Дніпровському районі м. Києва 

(платник – управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації) 

№

№ 

пп 

Заходи Витрати 

(грн.) 

Примітка 

1 2 3 4 

1.  Квіткова продукція для 

проведення урочистих ритуалів 

та покладань в ПКтаВ 

«Перемога»  

5000  

2.  Сувенірна продукція для 

переможців конкурсів, ігор, 

змагань в ПКтаВ «Перемога» 

2000  

3.  Послуги з технічного 

забезпечення звуковою 

апаратурою 

5000 

 

 

4.  Послуги з організації та 

проведення святкового 

музичного вітання  

20000  

5.  Послуги з надання літньої 

естради в ПК та В «Перемога» 

1000  

6.  Послуги з забезпечення 

святкового оформлення ПК та В 

«Перемога» 

2000  

7.  Послуги з демонстрації 

святкового феєрверку 

10000  

 

   Загальна сума витрат: 45000 ( сорок п’ять тисяч) грн. 

 

 

Керівник апарату             А.Руденко 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови 

Дніпровської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації  

від “12” 08  2013р.№ 446 

 

 

ПРОГРАМА 

основних заходів з відзначення Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України  

  у Дніпровському районі м. Києва 

№№ 

пп 

Заходи 

 

Термін 

виконання 

Місце проведення Виконавець 

 

1.  Літературні свята, тематичні 

книжкові виставки, перегляди 

літератури, книжково-ілюстровані 

виставки, літературні години, 

заходи, спрямовані на виховання у 

громадян поваги до державних 

символів України 

протягом серпня-

вересня  

публічні бібліотеки 

району 

начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини  

Панченко О.І.,  

ЦБС Дніпровського району 

 м. Києва 

2.  Конкурс дитячого малюнка  

« Я пишаюсь тим, що я – 

українець» 

 

 

 

 

20-23 серпня  Центр соціальних 

служб для дітей, сім’ї 

та молоді 

Дніпровського району 

м. Києва 

(бульвар Перова, 56) 

начальник відділу у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

Загородня А.В., 

директор Центру соціальних 

служб для дітей, сім’ї та 

молоді Дніпровського району 

м. Києва Клаузер Т.В. 

3.  Товариський турнір з настільного 

тенісу  

21 серпня 

16.00  

спортивний клуб 

«Ракетка 

начальник відділу у справах 

сім’ї, молоді та спорту 



  

 

 

 

 

 

 

 (просп. П.Тичини, 15) Загородня А.В., 

директор Центру соціальних 

служб для дітей, сім’ї та 

молоді Дніпровського району 

м. Києва  

Клаузер Т.В. 

4.  Товариський турнір з футболу  

 

 

 

 

 

 

 

22 серпня 

16.00 

стадіон СЗШ № 180 

(бульвар Перова, 21) 

начальник відділу у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

Загородня А.В.,  

директор Центру соціальних 

служб для дітей, сім’ї та 

молоді Дніпровського району 

м. Києва  

Клаузер Т.В. 

5.  Проведення тематичних лекцій  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21, 23 серпня  

11.00 

Центральне відділення 

соціальної допомоги 

(вул. Курнатовського, 

7-а), 

Русанівське відділення 

соціальної допомоги 

(Русанівський 

бульвар, 4) 

 

Директор Територіального 

центру соціального 

Дніпровського району  

м. Києва 

Соя О.В. 

 

 

 

 

 

 

6.  Екскурсії по м. Києву для 

одиноких малозабезпечених 

пенсіонерів та інвалідів  

 

21-23 серпня  

10.00-12.00 

Центральне відділення 

соціальної допомоги 

(вул. Курнатовського, 

7-а), 

Директор Територіального 

центру соціального 

Дніпровського району  

м. Києва 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русанівське відділення 

соціальної допомоги 

(Русанівський 

бульвар, 4), 

Березняківське 

відділення соціальної 

допомоги 

(вул. Березняківська, 

6-а) 

Соя О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Святкові концерти за участю 

ветеранських вокальних ансамблів 

«Кохаю тебе, моя Україно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-23 серпня  

11.00-12.00 

Центральне відділення 

соціальної допомоги 

(вул. Курнатовського, 

7-а), 

Русанівське відділення 

соціальної допомоги 

(Русанівський 

бульвар, 4), 

Березняківське 

відділення соціальної 

допомоги 

(вул. Березняківська, 

6-а) 

Директор Територіального 

центру соціального 

Дніпровського району  

м. Києва 

Соя О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Урочисте підняття Державного 

Прапору України 

 

 

 

23 серпня  

10.00 

Дніпровська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація 

(бульвар Праці, 1/1) 

начальник відділу з питань 

внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

Мазур І.Г. 

 

9.  Урочисте вручення паспортів 23 серпня  Дніпровська районна в начальник відділу у справах 



  

громадянина України особам, які 

отримують його вперше 

 

 

10.00 місті Києві державна 

адміністрація 

(бульвар Праці, 1/1) 

сім’ї, молоді та спорту 

Загородня А.В. 

 

10.  Урочисте покладання квітів до 

пам’ятників «Жінці Великої 

Вітчизняної війни», «Матері-

Вдові» та Кургану Безсмертя  

 

 

 

 

 

23 серпня  

11.00 

парк культури та 

відпочинку 

«Перемога» 

(бульвар Перова, 2) 

начальник відділу з питань 

внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

Мазур І.Г., 

начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 

11.  Народне гуляння за участю 

майстрів мистецтв та художніх 

колективів 

«Україно мила, ти – наш рідний 

край!»  

 

 

 

24 серпня  

18.00-21.00 

парк культури та 

відпочинку 

«Перемога» 

(бульвар Перова, 2) 

начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 

12.  Святковий феєрверк 

 

 

 

 

24 серпня  

21.00 

парк культури та 

відпочинку 

«Перемога» 

(бульвар Перова, 2) 

начальник управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Панченко О.І. 

 

 

Керівник апарату             А.Руденко 


