
 
 

УКРАЇНА 
 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

12.10.2015   № 614 
 

 

Про проведення заходів з нагоди  

відзначення Дня захисника України у 

2015 році в Солом’янському районі    

м.  Києва 

  
 

 На виконання Указів Президента України від 14.10.2014 № 806 “Про 

День захисника України”, від 23.08.2015 № 497 “Про відзначення у 2015 році 

Дня захисника України”,  з метою вшанування мужності та героїзму захисників 

незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг 

Українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у 

суспільстві: 

1. Затвердити план проведення районних заходів з нагоди відзначення 

Дня захисника України у 2015 році в Солом’янському районі м. Києва,  що 

додається. 

2. Фінансовому управлінню Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Демченко В.М.) профінансувати управлінню 

культури, туризму та охорони культурної спадщини Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.) витрати з організації та 

проведення районних заходів з нагоди відзначення Дня захисника України у 

2015 році в Солом’янському районі м. Києва відповідно до кошторису, що 

додається. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника  

голови  Солом’янської  районної  в  місті  Києві державної адміністрації 

Максимову О.І. 

 

 

 

Голова                М. Шкуро 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  

Солом’янської районної  

в місті Києві державної 

адміністрації  

12.10.2015 № 614 

 

 

План районних заходів 

з нагоди відзначення Дня захисника України у 2015 році в Солом’янському районі м. Києва 

 

№ 

п/

п 

Зміст заходів 
Час і місце 

проведення 
Виконавці 

1 Покладання квітів до Солом’янського меморіалу 

загиблим воїнам у роки Великої Вітчизняної 

війни за участю учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції, ветеранів війни та 

військової служби, військовослужбовців та 

керівництва Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

14 жовтня  

12.00 

 

парк                        

ім. М.Островського 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації (Устинович Т.Л.) 

 

Управління праці та соціального захисту 

населення  Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

 (Лактіонова Т.Ю.) 

 

Солом’янська районна організація 

ветеранів міста Києва (Парафейніков Б.Д.) 

(за згодою) 

 

Громадська організація інвалідів війни та 



 3 

Збройних Сил Солом’янського району 

міста Києва ( Марчевський О.М.) (за 

згодою) 

 

Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) (Юрченко М.Я.) (за 

згодою) 

 

Спілка ветеранів антитерористичної 

операції Солом’янського району міста 

Києва (Скопненко І.М.) (за згодою) 

2 Концерт присвячений до Дня захисника України 13 жовтня 

вул. Волинська, 2 

Територіальний центр соціального 

обслуговування населення Солом’янського 

району м. Києва 

(Вітавська Г.П.) 

3 Відвідування театрів: ім. Івана Франка, ім. Лесі 

України, оперети підопічними територіального 

центру 

жовтень  Територіальний центр соціального 

обслуговування населення Солом’янського 

району м. Києва 

(Вітавська Г.П.) 

4 Проведення святкових зустрічей гуртківців 

Солом’янського районного об’єднання 

підліткових клубів за місцем проживання 

“Либідь”  із захисниками України 

   12 вересня –  

16 жовтня   

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

клуби “Молодість”, “Червоні вітрила”, 

“Лідер” 

5 Проведення спортивних змагань з допризовної 

підготовки серед гуртківців Солом’янського 

районного об’єднання підліткових клубів за 

місцем проживання “Либідь” 

жовтень  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.), 

клуб “Молодість” 

6 Участь вихованців підліткових клубів жовтень  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
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Солом’янського районного об’єднання 

підліткових клубів за місцем проживання 

“Либідь” естетичного спрямування у дитячій 

акції: “Напиши листа захиснику України” 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.) 

 

7 Проведено змагання з кульової стрільби з 

пневматичної гвинтівки серед команд професійно 

–технічних навчальних закладів, що 

функціонують на території Солом’янського 

району м. Києва 

жовтень  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.) 

 

8 Проведення тематичних бесід, зустрічей з 

ветеранами, військовослужбовцями,учасниками 

антитерористичної операції в Донецькій та 

Луганській областях у вищих навчальних 

закладах I-IV рівня акредитації та професійно – 

технічних навчальних закладах 

вересень-жовтень  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Кустова І.В.) 

 

9 Патріотична присвята “Захисникам України всіх 

поколінь” 

14 жовтня 

 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації (Устинович Т.Л.), бібліотека 

ім. О.Гончара 

10 Урок патріотизму “Відважно захищали ви рідний 

край святий” 

14 жовтня 

 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації (Устинович Т.Л.), центральна 

районна бібліотека ім. Ф.Достоєвського 

11 Зустріч з захисниками Вітчизни “Сини України 

бережуть нам мир” 

 

14 жовтня 

 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації (Устинович Т.Л.), бібліотека 
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ім. М.Бажана 

12 Вечір вітань “Народе, у тебе є тільки Армія! 

Армія у тебе є тільки народ” 

14 жовтня  Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації (Устинович Т.Л.), бібліотека 

ім. М.Реріха 

13 Урок мужності “Сини України присягають тобі і 

жити і вмерти з тобою” 

14 жовтня  Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації (Устинович Т.Л.), бібліотека 

ім. О. Новікова – Прибоя 

14 Історико – патріотична година “Лицарі 

козацького роду: історія і сучасність” 

14 жовтня  Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації (Устинович Т.Л.), бібліотека 

сімейного читання ім. М. Лермонтова 

15 Солдатська варта “Безсмертну славу українських 

козаків примножать воїни сьогодні”,  

14 жовтня  Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації (Устинович Т.Л.), бібліотека 

ім. І.Багряного 

16 Патріотична гра “Ати – бати, ми – солдати…” 

 

14 жовтня  Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації (Устинович Т.Л), бібліотека             

ім. О. Пироговського 

17 Книжково - ілюстративна виставка “Героям 

слава! – кажемо по праву, бо струм козацький в 

генах не зачах”  

14 жовтня  Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
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адміністрації (Устинович Т.Л), бібліотека 

ім. В.Чапаєва 

18 Патріотична година “Наш воїн – козацького роду 

нащадок” 

14 жовтня  Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації (Устинович Т.Л), бібліотека 

ім. О.Довженка 

19 Тематична викладка “Кожен стукіт серця – 

Україні! Присягаємо Вітчизну берегти!” 

14 жовтня  Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації (Устинович Т.Л), бібліотека           

№ 13 

20 Проведення екскурсій до Національного музею 

історії України у Другій світовій війні, музею 

історії Другої світової війни, шкільних музеїв 

бойової слави  

 

жовтень  Управління освіти  Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

(Заплотінськка О.І.), загальноосвітні 

навчальні заклади Солом'янського району 

21 Проведення зустрічей учнівської молоді з 

військовослужбовцями, учасниками АТО  

. 

 

жовтень  Управління освіти  Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

(Заплотінськка О.І.), загальноосвітні 

навчальні заклади Солом'янського району 

22 Виховні бесіди на теми: “Цінуй героїко-

патріотичну спадщину України”, “Ваш подвиг 

буде жити вічно” 

жовтень  Управління освіти  Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

(Заплотінськка О.І.), загальноосвітні 

навчальні заклади Солом'янського району 

23 Проведення акцій із вшанування пам'яті загиблих 

під час антитерористичної операції, 

інформування про героїчні вчинки випускників 

навчальних закладів Солом'янського району 

жовтень  Управління освіти  Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

(Заплотінськка О.І.), загальноосвітні 

навчальні заклади Солом'янського району 
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24 Концертно-пізнавальна програма “Козацькому 

роду нема переводу” в рамках програми “Свята 

та традиції українського народу” 

17жовтня   

 17.30  

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

Солом’янського 

району 

 м. Києва 

Управління освіти  Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

(Заплотінськка О.І.), Центр дитячої та 

юнацької творчості Солом’янського району 

 м. Києва 

25 Відкрите  змагання з використанням патріотичної 

символіки, антуражного обладнання, музичного 

оформлення 

09 жовтня  

13.30 

 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

Солом’янського 

району 

 м. Києва 

Управління освіти  Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

(Заплотінськка О.І.), Центр дитячої та 

юнацької творчості Солом’янського району 

 м. Києва 

26 Тижневик народознавчих заходів у “Світлиці  

Палацу “Життя, присвячене Україні” 

13жовтня –  

16 жовтня 

 

Палац дитячої та 

юнацької  творчості 

Управління освіти  Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

(Заплотінськка О.І.), Палац дитячої та 

юнацької  творчості 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

керівника апарату              В. Матюхін 
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                          Додаток  

                                                                     до розпорядження  

                                                                         Солом’янської районної в місті Києві  

                                                                     державної адміністрації 

                                                                     12.10.2015 № 614 

 

 

 

 

Кошторис 

витрати з організації та проведення районних заходів з нагоди відзначення Дня 

захисника України у 2015 році в Солом’янському районі м. Києва 

 

№ 
Назва витрат 

 

Сума витрат           

(тис. грн.) 

1. Квіткова продукція 8,0 

 

Всього: 8,000тис. грн. (вісім тис. грн. 00 коп.) 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

керівника апарату                                                                                       В. Матюхін 

 

 

 

 
 

 


