УКРАЇНА
ГЛИБОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
______________ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ______________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
3 -і

2 0 7 /р .

№ / і і ______

Про проведення заходів щодо
вшанування загиблих 1 квітня 1941 року
в урочищі Варниця села Біла Криниця
Керуючись частинами 1, 5 статті 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації» та з метою вшанування пам’яті безвинно
розстріляних в урочищі Варниця села Біла Криниця 1 квітня 1941 року
мирних жителів сіл Карапчів, Иорданешти, Кам’янка, Сучевени, Корчівці,
Купка, Димка Глибоцького району та окремих сіл Сторожинецього району:
1. Утворити та затвердити склад організаційного комітету з підготовки
та проведення заходів по вшануванню загиблих 1 квітня 1941 року в урочищі
Варниця с.Біла Криниця у складі, що додається (Додаток 1).
2. Затвердити заходи по вшануванню загиблих 1 квітня 1941 року в
урочищі Варниця с. Біла Криниця, що додаються (Додаток 2).
3. Відділу з питань внутрішньої політики та організаційної роботи
апарату районної державної адміністрації забезпечити висвітлення заходу в
засобах масової інформації.
4. Глибоцькому відділенню поліції Сторожинецького ВП ГУПН
забезпечити дотримання громадського порядку під час проведення заходу в
урочищі Варниця с. Біла Криниця.
5. Затвердити кошторис витрат на проведення заходів по вшануванню
загиблих 1 квітня 1941 року в урочищі Варниця с. Біла Криниця (Додаток 3).
6. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Глибоцької
районної державної адміністрації профінансувати витрати згідно з
кошторисом, за рахунок коштів, передбачених на виконання районної
програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними
повноважень, делегованих Глибоцької районною радою на 2016-2018 роки.

5. Виконавцям про проведені заходи інформувати відділ з питань
внутрішньої політики та організаційної роботи апарату Глибоцької районної
державної адміністрації до 17 квітня 2018 року.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації І. К. Лопуляка.

Голова районної
державної адміністрації

Г. Придій

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
райдержадміністрації
Л 'О Ъ Л О '* ^ .

№ Уіі________

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення заходів по
вшанування загиблих 1 квітня 1941 року
в урочищі Варниця с. Біла Криниця
Лопуляк І.К. - заступник голови районної державної адміністрації,
співголова організаційного комітету;
Гуменний В.В. - заступник голови районної ради, співголова
організаційного комітету (за згодою);
Земба М.М. - начальник відділу з питань внутрішньої політики та
організаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації,
секретар
організаційного комітету.

Члени організаційного комітету:
Безверхня В.І. - керівник апарату райдержадміністрації;
Рєпіна О.М. - начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації;
Барарюк В.І. -начальник управління освіти Глибоцької райдержадміністрації;
Шапка М.А. - головний редактор районної газети «Новий день» (за згодою);
Нагірний Р.Г. - директор Глибоцького районного комунального будинку
творчості та дозвілля (за згодою);
Козачук Віктор Васильович - начальник філії «Глибоцький райавтодор»;
Остафійчук Петро Радулович - Старововчинецький сільський голова за
згодою);
Скутар Микола Аурелович - Карапчівський сільський голова(за згодою);
Лютик Георгій Флорович - Иорданештський сільський голова(за згодою);
Баш Аурел Ілліч - Сучевенський сільський голова(за згодою);
Попеску Флоря Троянівна - Корчівецький сільський голова(за згодою);
Алергуш Аурел Михайлович - Купський сільський голова(за згодою);
Микитюк Петро Васильович - Димківський сільський голова(за згодою);
Максимюк Євдокія Михайлівна - директор територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (за згодою);
Шапка Микола Аурелович - головний редактор районної газети “Новий
день” (за згодою);
Кушнір Сергій Васильович - заступник начальника Глибоцького відділення
поліції Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області (за згодою).

Керівник апарату
райдержадміністрації

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
райдержадміністрації
і ' ґ . о і . г р 'С ^ .
2018р. № /іЗ

ЗАХОДИ
по вшануванню загиблих 1 квітня 1941 року
в урочищі Варниця села Біла Криниця

1. Організувати проведення поминальної панахиди за загиблими 1 квітня 1941
року в урочищі Варниця.
Старовочинецька сільська рада,
Термін: 01 квітня 2018 року
2. Організувати покладання квітів, вінків та лампадок до пам’ятного знака
«Буковинцям, які загинули 1 квітня 1941 року».
Від діл з питань внутрішньої політики
та організаційної роботи апарату
райдержадміністраці
Термін: 01 квітня 2018 року
3. Забезпечити проведення благоустрою біля пам’ятного знаку «Буковинцям,
які загинули 1 квітня 1941 року» в урочищі Варниця поблизу села Біла
Криниця, а також забезпечити необхідним обладнанням для проведення
поминального заходу.
Старовочинецька сільська рада,
Термін: 01 квітня 2018 року
4. Провести благоустрій придорожньої смуги у напрямку пам’ятного знака
загиблим 1 квітня 1941 року в урочищі Варниця та навколишній території.
Глибоцький держспецлісгосп АПК
Термін: 30 березня 2018 року
5. Забезпечити проведення благоустрою сміттєзвалища в с. Кам’янка та
придорожніх смуг в напрямку до урочища Варниця поблизу села Біла Криниця.
Кам’янська та Сучевенська
сільські ради
Термін: 30 березня 2018 року

6. Провести грейдерування автомобільних доріг в напрямку до урочища
Варниця села Біла Криниця та встановити інформаційні дорожні знаки в
даному напрямку.
філія «Г либоцький райавтодор»,
Старововчинецька сільська рада
Термін: ЗО березня 2018 року
7. Організація та роздача поминальних калачів.
Територіальний центр соціального обслуговування
Термін: 01 квітня 2018 року
8. Запросити керівників та працівників установ та організацій району на захід з
нагоди вшанування 77-ї річниці розстрілу мирних жителів в урочищі Варниця
села Біла Криниця.
Відділ з питань внутрішньої політики
та організаційної роботи апарату
райдержадміністраці
Термін: ЗО березня 2018 року
9. Надіслати офіційне запрошення керівникам області.
Відділ з питань внутрішньої політики
та внутрішньої політики
апарату райдержадміністрації
Термін: 30 березня 2018 року
10. Провести в навчальних закладах району уроки пам’яті, години спілкування
на тему «Варниця - біль наших сердець», «Події 1 квітня 1941 року».
Управління освіти
райдержадміністрації
Термін: березень-квітень 2018 року
11. В бібліотечних установах району провести уроки історії «Білокриницька
трагедія», години пам’яті «Варниця плаче дощем», «Закривавлені
підсніжники», історичні подорожі «Трагедія в урочищі Варниця», «Шумлять
смерики над хрестами» та презентацію історико-бібліографічного покажчика
«Білокриницька голгофа».
відділ культури і туризму
райдержадміністрації
Термін: 25 березня-5 квітня 2018 року
12. Забезпечити участь молоді району у заході з нагоди вшанування 1 1 -і
річниці розстрілу мирних жителів в урочищі Варниця села Біла Криниця.

Управління освіти
райдержадміністрації
Термін: 01 квітня 2018 року
13. Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та
районної ради, районній газеті «Новий день» анонсу та інформаційних
повідомлень по вшануванню 77-ї річниці розстрілу мирних жителів в урочищі
Варниця села Біла Криниця.
Відділ з питань внутрішньої політики
та організаційної роботи
апарату райдержадміністрації,
редакція районної газети «Новий день»
Термін: 01 квітня 2018 року

14. Забезпечити перевезення учасників даного заходу.
Управління освіти
райдержадміністрації
Термін: 01 квітня 2018 року
15. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення
поминальних заходів з нагоди вшанування 1 1 -і річниці села Біла Криниця
розстрілу мирних жителів в урочищі Варниця.
Глибоцьке відділення поліції
Сторожинецького ВП ГУНП

Керівник апарату райдержадміністрації

Додаток З
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Глибоцької
райдержадміністрації
/у . о з . г д р і № у і з

КОШТОРИС
витрат на проведення заходів по вшанування загиблих 1 квітня 1941
року в урочищі Варниця с. Біла Криниця

№

Назва статті

1.

Корзина квітів
покладання
Лампадки
ВСЬОГО

2.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Ціна за Кількість за Сума
одиницю одиниць
(грн.)
(грн.)
для
460,00
2
920,00
45,00

2

-

-

90,00
1100,00

В.І. Безверхня

