
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

17.08.2015                                                     №479 

 

Про відзначення Дня  

Державного Прапора України 

та 24-ї річниці незалежності України   

у  Солом’янському   районі  м. Києва 

 

Відповідно до Указу Президента України від 23.08.2004 № 987/2004  

«Про День Державного Прапора України», Указу Президента України від 

24.06.2015 №360/2015 «Про відзначення 24-ї річниці незалежності України», з 

метою виховання у громадян почуття патріотизму та гордості за свою державу: 

 

1. Затвердити план загальнорайонних заходів з нагоди відзначення  Дня 

Державного Прапора України та 24-ї річниці незалежності України у 

Солом’янському районі м. Києва (далі – загальнорайонні заходи), що додається. 

 

2. Структурним підрозділам Солом’янської районної в місті Києві 

державної  адміністрації та керівникам підприємств, організацій і установ 

Солом’янського району м. Києва, визначеними відповідальними за виконання, 

забезпечити на належному рівні підготовку і проведення  загальнорайонних 

заходів. 

3.   Фінансовому управлінню Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  профінансувати  витрати щодо організації та проведення 

загальнорайонних заходів  згідно з додатком. 

 

           4.    Контроль за виконанням цього  розпорядження покласти на першого 

заступника голови та заступника голови Солом’янської районної в місті Києві 

державної  адміністрації  згідно з   розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова                                                                                                   М. Шкуро 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 

Солом’янської районної  

в місті Києві державної 

адміністрації 

17.08.2015 № 479 

План 

загальнорайонних заходів  

з нагоди  відзначення Дня Державного Прапора України та 

 24-ї річниці  незалежності  України  у Солом’янському районі м. Києва 

№ Найменування заходу Час і місце 

проведення 

Відповідальні 

1 Урочисте підняття Державного 

Прапора України 

23 серпня  

11.30                     

Повітрофлотський 

проспект, 41 

Відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з 

громадськістю Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Кулікова Т.В.) 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.)  

2 Оголошення загальнонаціональної 

хвилини мовчання за загиблими у 

боротьбі за незалежність України 

23 серпня  

12.00                  

 

Керівники структурних підрозділів Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

3 Покладання квітів керівництвом та 

громадськістю району до пам’ятника   

загиблому учаснику Революції 

Гідності, студенту КНУБіА  

Олександру Плеханову 

23 серпня  

вул. 

Преображенська,

2 

 

Керівники структурних підрозділів Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

4 Організація встановлення Державного 

Прапора України на адміністративних 

будівлях, житлових будинках 

до 23 серпня 

  

 

Відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з 

громадськістю Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Кулікова Т.В.) 
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5 Виставка дитячих робіт гурту 

образотворчого мистецтва «Фантазія» 

«Вишита колоссям і калиною»   

20 серпня 

клубний заклад 

«Будинок 

культури 

«Жуляни» 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

6 Святковий концерт Відзначення Дня 

Незалежності України 

21 серпня 

клубний заклад 

«Будинок 

культури 

«Жуляни» 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

7 Лекція-бесіда до 24-ї річниці 

Незалежності України та концерт 2-х 

хорів «Синевір» та «Золота осінь» 

21 серпня 

11.00 

вул. Волинська,2 

Управління праці та соціального захисту населення 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (Лактіонова Т.Ю.); 

Територіальний центр соціального обслуговування 

населення Солом’янського району м. Києва 

(Вітавська Г.П.) 

8 Концерт для батьків дитячої 

танцювальної групи   підліткового 

клубу за місцем проживання «Шанс»  

22 серпня Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації  

(Кустова І.В.); Солом’янське районне в м. Києві 

об’єднання підліткових клубів за місцем проживання 

«Либідь» (Максимович Г.М.) 

9  Святковий, культурно –мистецький 

захід до Дня незалежності України ( 

концертна програма) 

23 серпня 

парк «Відрадний» 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

10 Тиждень патріотизму «Лише  

Батьківщина, лише Україна нас всіх 

приведе до святої мети» 

18-24 серпня  

всі  районні 

бібліотеки  

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 
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11 Тематична виставка літератури «Мир 

тобі, земле кохана страднице в долі 

терпкій» 

18-24 серпня 

ЦРБ ім. 

Ф.Достоєвського 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.) 

12 Хроноскоп «Відлік життя нової 

країни» 

18-24 серпня 

бібліотека  

ім. О.Гончара 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.) 

13  Викладка – вшанування «Державні 

символи України» 

18-24 серпня 

бібліотека  

ім. О.Гончара 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.) 

14 Історико - краєзнавча виставка «За 

єдність, злагоду і відродження» 

18-24 серпня 

бібліотека  

ім. М.Лермонтова 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.) 

15 Мистецько-поетична композиція «На 

зламі тисячоліть постала Україна во 

віки віків» 

18-24 серпня 

бібліотека ім. 

Новікова-Прибоя 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.) 

16 День Державного Прапора України 

«Синій, як море, як день, золотий – з 

неба і сонця наш прапор ясний»   

23 серпня 

всі бібліотеки 

району 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

17 День патріотичного виховання 

«Україна – це небо блакитне. А в тім 

небі – зірки золоті 

Ці два кольори, ніжні й прості»   

23 серпня 

бібліотека №11 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

18 Інформаційна година «Наш прапор – 

символ нашого суверенітету» 

23 серпня 

ЦРБ ім. 

Ф.Достоєвського 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

19 Виставка-гордість «Сяють гордо над 

країною блакитно-жовті прапори»  

23 серпня 

бібліотека  

ім. О.Довженка 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

20 День інформування «Прапор держави 23 серпня Управління культури, туризму та охорони 
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– гордість народу» Бібліотека ім.  

М. Лєрмонтова 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

21 Виставка-привітання «І стяг синьо-

жовтий над нивами й водами» 

23 серпня 

бібліотека  

ім. О.Гончара 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

22 Виставка – розповідь «Колір неба та 

пшениці – символ України»   

23 серпня 

бібліотека  

ім. М.Бажана 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

23 День інформування «Пшениця золота 

під голубим склепінням неба» 

23 серпня 

бібліотека  

ім. В. Чкалова 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

24 Тематичний перегляд «Держави 

прапор – вища відзнака держави»    

23 серпня 

бібліотека ім. 

Новікова-Прибоя 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

25 Виставка – ілюстрація «Україно! Твій 

стяг неначе скарб»   

23 серпня 

бібліотека  

ім. В.Чапаєва 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

26 Книжково –ілюстративна виставка «У 

світі безліч кольорів, та наш – це колір 

жита й неба» 

23 серпня 

бібліотека  

ім. П.Вершигори 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

27 Тематична полиця «Державні символи 

нашої держави»   

23 серпня 

бібліотека  

ім. О.Донченка 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

28 Інформхвилини «Прапор нашої країни 

– символ свободи і незалежності»  

23 серпня 

бібліотека ім. 

О.Пироговського 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

29 Тематична викладка «Блакитний колір 

– то небесне диво, а жовтий – то поля 

родючі» 

23 серпня 

бібліотека №15 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 
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30 Геральдична абетка «У синьо-жовтих 

кольорах поєднані і честь і лава»   

23 серпня 

бібліотека  

ім. І. Багряного 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

31 Виставка – панорама «Кольори, що 

дають надію» 

23 серпня 

бібліотека  

ім. В.Кудряшова 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

32 Мультимедійна презентація 

«Вимолена, вистраждана, виборена 

моя Україна» 

23 серпня 

бібліотека  

ім. М. Реріха 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

33 День патріотичного виховання 

«Споконвічна, незалежна, вічна»   

23 серпня 

бібліотека №11 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

34 Святкові богослужіння у храмах та 

церквах Солом’янського району міста 

Києва за незалежну Україну 

24 серпня                      Відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з 

громадськістю Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Кулікова Т.В.) 

35 Сімейна  спортивна естафета 

гуртківців спортивного клубу за 

місцем проживання «Здоров’я» 

27 серпня           Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації  (Кустова І.В.); Солом’янське районне в 

м. Києві об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.) 

36 Показові виступи з художньої 

гімнастики гуртківців спортивного 

клубу за місцем проживання 

«Здоров’я» з нагоди відзначення 24-ї 

річниці Дня незалежності України 

27 серпня 

   

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (Кустова І.В.); Солом’янське районне в 

м. Києві об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.) 

37 Урочисті засідання  трудових 

колективів, присвячені  

Дню незалежності України 

серпень 

 

Відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з 

громадськістю Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації (Кулікова Т.В.)  

38 Організація та проведення для серпень Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
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гуртківців підліткових клубів виїзних 

екскурсій, відвідування музеїв та 

визначних місць м. Києва.  

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (Кустова І.В.); Солом’янське районне в 

м. Києві об’єднання підліткових клубів за місцем 

проживання «Либідь» (Максимович Г.М.) 

39 Інтелектуально-розважальне шоу «Я 

люблю Батьківщину» 

серпень 

бібліотека 

 ім. В.Кудряшова 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

40 Книжково-ілюстративна виставка 

«Незалежна Україна – гордість нації» 

серпень 

бібліотека  

ім. В.Кудряшова 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

41 Комплекси заходів до Дня 

українського прапору «Синьо-жовтий 

стяг – провісник незалежності» 

серпень 

всі бібліотеки 

району 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

42 Свято єднання «Моя країна – це єдина 

незалежна Україна» 

серпень 

бібліотека 

 ім. В.Кудряшова 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

43 Сюжети з життя «З Україною в серці» серпень 

бібліотека  

ім. І. Багряного 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.) 

44 Година поезії «Я тільки там бажаю 

жити і творити, де виросла моя душа»   

серпень 

бібліотека  

№15 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

45  Історико –краєзнавча виставка «За 

єдність, злагоду і відродження» 

серпень 

бібліотека ім. 

М.Лєрмонтова 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.) 

46 Патріотично – виховна година 

«Вчимося бути українцями»   

серпень 

бібліотека 

 ім. П.Вершигори 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.) 

47 Виставка-вернісаж «Під вільним серпень Управління культури, туризму та охорони 
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сонцем моя Україна величним 

розмаєм цвіте» 

бібліотека  

ім. П.Вершигори 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.) 

48 Розважально-ігрова программа «Ми 

діти твої, Україно!» 

серпень 

бібліотека  

ім. М. Реріха 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.) 

49 Виставка-композиція «Стань же 

окрасою цілого світу, наша свята 

Україно» 

серпень 

бібліотека  

ім. В.Чапаєва 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (Устинович Т.Л.) 

50 Урок історії «Доля держави – доля 

людини» 

серпень 

бібліотека №11 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

51 Заходи до Дня Незалежності«Слався 

незалежна Україна!» 

серпень 

всі бібліотеки 

району 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

52 Літературний вечір до Дня 

Незалежності України «Вітаю з днем 

народження державо! Достойного 

бажаю майбуття!»   

серпень 

бібліотека №13 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Солом’янської районної в місті 

Києві державної  адміністрації (Устинович Т.Л.) 

53 Вручення паспортів кращим учням 

шкіл, переможцям олімпіад. 

серпень Управління освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації  (Заплотінська О.І.) 

54 Оформлення тематичних виставок у 

шкільних бібліотеках «З Україною в 

серці» 

серпень Управління освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації  (Заплотінська О.І.) 

55 Участь у загальноміській виставці 

квітів з нагоди  відзначення  Дня 

незалежності України 

серпень 

 

Управління житлово-комунального господарства 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (Андріянов І.О.) 

КП по утриманню зелених насаджень 

Солом’янського  району м.Києва (Приходько В.П.) 

56  Виставки  методичних матеріалів квітень-вересень Управління освіти Солом’янської районної в місті 



9 

 

«Історія незалежності України»  Києві державної адміністрації  (Заплотінська О.І.)  

57 Відвідування музейних закладів, 

пам’ятних місць, знаків, пам’ятників 

видатним діячам українського  

державотворення 

квітень-вересень 

 

Управління освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації  (Заплотінська О.І.) 

 

58 Виставки дитячої творчості «Ми діти 

твої, Україно!» 

серпень-вересень 

 

Управління освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації  (Заплотінська О.І.) 

59 Благоустрій, озеленення та 

поліпшення санітарного стану району, 

а саме: посадка порід дерев та кущів, 

зняття сухостійних дерев та їх 

кронування, упорядкування газонів, 

прибирання зеленої зони на 

балансових територіях 

ІІ -ІІІ квартал 

 

Управління житлово-комунального господарства 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (Андріянов І.О.) 

КП по утриманню зелених насаджень 

Солом’янського  району м.Києва  (Приходько В.П.) 

60 Благоустрій зеленої зони вздовж 

під’їзних шляхів до Солом’янського, 

Совського, Байкового та Шулявського 

кладовищ, прибирання територій, 

прилеглих до храмів та церков  у 

парках «Супутник»,  ім. Миколи 

Островського,  у сквері на вулиці 

Суздальській, на Південному 

залізничному вокзалі тощо 

ІІ –ІV квартал 

 

Управління житлово-комунального господарства 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (Андріянов І.О.) 

КП по утриманню зелених насаджень 

Солом’янського  району м. Києва (Приходько В.П.) 

 

Керівник апарату                                                                                                                                     П. Макаренко 
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ДОДАТОК   

до розпорядження Солом'янської  

районної в місті Києві                                                                      

державної адміністрації                                                                                                                                                                                                              

від17.08.2015 № 479 

 

 

 

 

КОШТОРИС 

витрат на організацію та проведення загальнорайонних заходів з нагоди 

відзначення Дня Державного Прапора України  та 24-ї річниці незалежності  

у Солом’янському районі м. Києва 

 

 

№ Назва витрат Сума витрат          

(тис. грн.) 

1. Придбання квіткової продукції 1500,00 

2. Організація та проведення концертної програми 5500,00 

 

Всього:  7000, 00 ( сім тисяч гривень, 00 коп.) 

 

 

 

Керівник апарату                                                                           П. Макаренко 

 

 

 


