МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМШІСТРАЦЮ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
І «1І1ЖЛ 2 0 І І РІ

Мостиська

№

Ш

Про організацію та проведення
X Всеукраїнської благодійної
акції «Врятуй жштя дитини»
у Мостиському районі
Відповідно до статей 13, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
24 березня 2015 рої^^ № 118/0/5-15, з метою розвитку молодіжного волонтерського
руху, утвердження та пропаганди здорового способу життя, допомоги у
профілактичних заходах для дітей з вадами зору, збору коштів для закупівлі
необхідного медичного обладнання з подальшою передачею його у медичні заклади
області:
1. Провести у Мостиському районі з 1 до ЗО квітня 2015 року X Всеуіфаїнську
благодійну акцію «Врятуй жштя дитини» Всеукраїнського благодійного фонду
«Серце до серця» (надалі - благодійна акція).
2. Затвердити заходи з підготовки та проведення благодійної акції, шо
додаються.
3. Створити організаційний комітет з питань організації та проведення у
Мостиському районі благодійної акції (надалі - Оргкомітет) та затверднгга його склад
згідно з додатком.
4. Організаційному комітету провести 5 травня 2015 року розкриття скриньок
та підрахунок коштів. Зібрані кошти перерахувати на рахунок Всеуіфаїнського
благодійного фонду «Серце до серця».
5. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації
(Б. І. Гачак):
5.1. Визначити відповідальну особу за проведення благодійної акції у
Мостиському районі та повідомити її контакті дані департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації до 1 квітня 2015 року.
5.2. Отримати поліграфічну продукцію та скриньки для збору коштів у
департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації до
1'квітня 2015 року.
5.3. Інформацію про проведення акції в Мостиському районі до 7 травня
2015 року подати департаменту соціального зіахисту населення обласної державної
адміністрації.
6. Контроль за^шсовщшям розпорядження залишаю за собою
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М. М. Мартин

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« 6 » квітня 2015 р. № І 2 І
Склад
організаційного комітету з питань організації та проведення
X Всеукраїнської благодійної акції «Врятуй життя дитини»
Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця»
Голуб Надія Іванівна
Гачак Богдан Іванович
Захарко Олександра
Михайлівна

- керівник апарату райдержадміністрації, голова
Оргкомітету
- начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, заступник голови Оргкомітету
- головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, секретар Оргкомітету
Члени Оргкомітету:

Чернега Валентина
Григорівна
Занько Сергій Євгенович
Трохимович Євгенія
Орестівна
Букса Ганна Михайлівна.

- начальник відділу освіти райдержадміністрації
- директор Мостиського районного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді
- директор Мостиського районного центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів (за згодою)
- начальник відділу культури та туризму
райдержадміністрації
- заступник начальника служби у справах дітей
райдержадміністрації
- завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення
служби у справах дітей райдержадміністрації
- головний лікар Мостиської КЦРЛ (за згодою)

Бурда Світлана
Григорівна
Онохова Оксана
Василівна
Пелиньо Богдан
Михайлович
Сабат Оксана Ярославівна - начальник відділу інформаційної діяльності та зв'язків
з громадськістю апарату райдержадміністрації
Костецька Ганна
- голова громадської організації «Асоціація інвалідів»
Миколаївна
(за згодою)
Сорока Галина Богданівна - головний редактор районної газети «Наш край» (за
згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації
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Н. І. Голуб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
«§ » квітня 2015 р. №
ЗАХОДИ
з підготовки та проведення X Всеукраїнської благодійної акції
«Врятуй життя дитини» Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця»
1. Сформувати волонтерські штаби благодійної акції з числа учнівської та
студентської молоді, молодіжних і дитячих громадських організацій та забезпечити
організацію роботи волонтерів зі збору коштів на теріггорії Мостиського району.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, головний спеціаліст з
питань молоді та спорту райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації,
Мостиський районний центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети
міських рад, громадські організації (за згодою)
Термін: до 1 квітня 2015 року
2. Інформувати населення щодо мети та актуальності благодійної акції.
Відділ інформаційної діяльності та зв'язків з
громадськістю апарату райдержадміністрації.
Термін: протягом квітня 2015 року
3. Сприяти розповсюдженню поліграфічної продукції благодійної акції, у тому
числі скриньок для збору коштів у закладах освіти, культури, спорту, медицини,
торгівлі тощо.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, головний спеціаліст з
питань молоді та спорту райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації, Мостиська
КЦРЛ, відділ культури та туризму райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)
Термін: протягом квітня 2015 року
4. Забезпечити широке висвітлення та анонсування заходів, присвячених
благодійній акції, в засобах масової інформації.
Відділ інформаційної діяльності та зв'язків з
громадськістю апарату райдержадміністрації,
районне радіомовлення, редакція газети «Наш
край».
Термін: протягом квітня 2015 року
5. Залучити благодійні фонди, суб'єкти підприємницької діяльності, установи,
організації, громадські об'єднання щодо надання фінансової допомоги у придбанні
медичного обладнання для допомоги дітям з вадами зору.

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, громадські організації (за
згодою)
Термін: протягом квітня 2015 року
6. Забезпечити проведення благодійної акції у закладах освіти району.
Відділ освіти райдержадміністрації, громадські
організації (за згодою)
Термін: 1-30 квітня 2015 року
7. Сприяти Всеукраїнському благодійному фонду «Серце до серця» у
проведенні благодійних концертів у місті Мостиська у період проведення благодійної
акції.
Відділ культури та туризму
райдержадміністрації
Термін: 1-30 квітня 2015 року
8. Сприяти Всеукраїнському благодійному фонду «Серце до серця» у
проведенні фіналу благодійної акції.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, головний спеціаліст з
питань молоді та спорту райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації, Мостиська
КЦРЛ, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ інформаційної діяльності
та зв'язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, Мостиський районний центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Термін: до 27 квітня 2015 року
9. Здійснити організацію та проведення у рамках благодійної акції святкових
благодійних концертів, марафонів, ігротек, флешмобів, спортивних змагань,
конкурсів, виставок тощо за участю дитячих і молодіжних колективів на вулицях
населених пунктів району.
Відділ освіти райдержадміністрації, головний
спеціаліст з питань молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ культури та
туризму райдержадміністрації
Термін: протягом квітня 2015 року

Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. І. Голуб

