
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

10 грудня 2020  року                                        Стрий                                             № 9

Про  заходи щодо забезпечення належного 
святкування Різдвяних свят військовослужбовцями
військової частини А 2847 в зоні проведення ООС
на Сході України.

         З метою забезпечення комплексу заходів щодо належного святкування 
Новорічних і Різдвяних свят  особовим складом військової частини А 2847 в 
зоні проведення Операцій Обєднаних Сил на території Луганської та Донецької 
областей, продовжуючи Різдвяні традиції, звичаї та обряди, підтримуючи 
належний   морально-психологічний стан військовослужбовців та 
вдосконалюючи їх  побутові умови, керуючись ст.32, 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Затвердити  План заходів щодо проведення акції «Різдво для воїна в 
   зоні ООС».   ( додаток№1 )

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Стрийської 
міської ради, а саме відділу освіти, відділу культури, відділу молоді та 
спорту, старостам сіл Стрийської територіальної громади організувати збір 
гуманітарної допомоги щодо забезпечення воїнів з  зоні проведення ООС 
різдвяними стравами та випічками.

3. В період святкування різдвяних свят заступнику з гуманітарних питань 
забезпечити привітання особового складу строкової служби з Різдвяними 
святами від міського голови в місці постійної дислокації, привітання 
капелана міської ради та інших посадових осіб міської ради.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
   міського голови Х.Грех.

Міський голова                                                                       О.Канівець



Додаток №1
до розпорядження міського голови

                                                                            від 10 грудня 2020р. №  9

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо забезпечення належного

святкування Різдвяних свят військовослужбовцями
військової частини А 2847 в зоні проведення ООС

на Сході України

1. Акція у школах міста Стрия зі збору подарунків для воїнів ООС (АТО) 
«Святий Миколай для  солдата»

І.Пронський
Грудень 2020р.

2. Творча акція у школах міста Стрия  «Зроби різдвяний подарунок воїну»
І.Пронський

Грудень 2020р.

3. Уроки патріотизму у Стрийській школі мистецтв з виготовлення листівки 
      для наших захисників  « Повертайтесь на Різдво додому»

Б.Бойко 
Грудень 2020р.

4. Відкрити у  Народному домі м.Стрия пункт збору посилок для     
     військовослужбовців військової частини А 2847 в зоні проведення  
     ООС на Сході України.

Б.Бойко 
Грудень 2020р.

5. Залучити молодіжні  громадські організації до проведення акцій 
    «Різдво для воїна»

     О.Лесишин
Грудень 2020р.

6. Створити пункти збору посилок для військовослужбовців у селах 
Стрийської територіальної громади.

Старости селищ та сіл 
Грудень 2020р.

     7. Забезпечити  висвітлення даної події  в засобах масової інформації.
Я.-І.Соколівська

Грудень 2020р.

Заступник міського голови                                                    Х.Грех


