МІСЬКИЙ ГОЛОВА М. ЗОЛОЧЕВА
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.02.2021 № 27
Про відзначення Дня пам’яті
Героїв Небесної Сотні
На виконання листа департаменту внутрішньої та інформаційної політики
Львівської обласної державної адміністрації за № 14-150/0/21 від 17.02.2021
року, Указу Президента України від 11 лютого 2015 року № 69 «Про
вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв
Небесної Сотні» та листа заступника Керівника Офісу Президента України
К. Тимошенка від 16 лютого 2021 року № 41-01/138 щодо відзначення Дня
Героїв Небесної Сотні, з метою проведення на належному рівні у 2021 році
меморіальних заходів, діючи відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. –
1. Провести 19 лютого 2021 року о 13.00 год. церемонію вшанування Героїв
Небесної Сотні – покладання квітів керівниками місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до пам’ятного
знака на площі Незалежності у м. Золочеві.
2. У зв’язку з вищенаведеним, прошу:
2.1 Відділ з питань культури Золочівської міської ради Золочівського району
Львівської області забезпечити організацію та проведення заходів, а також
організувати виставки літератури на тему: «Герої не вмирають» в
народних домах та бібліотеках Золочівської територіальної громади.
2.2 Відділ з питань освіти, молоді та спорту провести флешмоби в закладах
загальної середньої освіти Золочівської територіальної громади у формі
читання віршів на тему: «Вдячні за свободу» і з подальшою публікацією
відео у соціальній мережі Facebook до 20 лютого 2021 року включно.
2.3Відділу інформаційної діяльності та комунікації з громадянами
Золочівської міської ради розмістити в засобах масової інформації та на
офіційному веб-сайті Золочівської міської ради Золочівського району
Львівської області матеріали про Героїв Небесної Сотні та Революцію
Гідності.

2.4 Золочівського ВП ГУНП у Львівській області забезпечити охорону
громадського порядку за місцем проведення меморіального заходу.
2.5 Комунальне некомерційне підприємство «Золочівська центральна
районна лікарня" забезпечити чергування карети швидкої допомоги на час
проведення заходу.
3. Рекомендую 20 лютого 2021 року обмежити проведення розважальних
заходів на території Золочівської територіальної громади.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покладаю на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Окрепкого Я.
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