
 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 30 липня 2019 року                                                                                 № 63 

м. Помічна 
 
Про затвердження заходів по  
святкуванню Дня міста та 28-ої  
річниці Незалежності України 

 
         Керуючись ст. 32, 34 Закону України “Про місцеве самоврядування” 

виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

1.  Затвердити    заходи    по    святкуванню    Дня  міста та  28-ої  річниці  

Незалежності України   (додаток 1). 

 

2. Затвердити організаційний комітет по проведенню святкових заходів по  

організації та проведенню вищевказаних заходів в складі 7 чоловік.                                       

( додаток 2 )  

 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.  

 

  

 

Міський голова        Антошик М.М. 
                         

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                 Додаток 1 

                                                                                                                  до рішення виконкому  
                                                                                                                  від  30.07.2019р. №  63 

З а х о д и 
по святкуванню Дня  міста Помічна  та 28-ї річниці Незалежності України 

 

1. Провести нараду керівників підприємств, установ та організацій міста, на якій  

розподілити обов’язки по підготовці території міста, підприємств, установ та організацій до 

свят.  
                                     ( відповідальні : заступник міського голови  
                                      Хрущ І.В., інспектор з благоустрою Козаченко С.П. 
                                      та секретар виконкому Руда М.Л.   
                                      до 02.08. та 23.08.2019р.) 
 

2. Забезпечити охорону правопорядку під час проведення  святкувань. 
                                   (відповідальні :  нач. Добровеличківського відділення поліції  
                                                               Іщенко С.А.  
                                     02.08. та 24.08.2019р) 
 

3. Провести спортивні змагання : з міні-футболу та баскетболу).  

                                  (відповідальні : начальник відділу культури, молоді та спорту  

                                   Яценко В.В., Решетун А.В.,  23.08.2019 р.) 

 

     4. Організувати атракціони та розважальні заходи для дітей на центральній площі 

міста. 

                                     (відповідальні: заступник міського голови Щербатюк А.С., начальник  

                                       відділу культури, молоді та спорту Яценко В.В..) 
                                          02.08.2019 р. та 24.08.2019 р.)  
 
 5. Організувати торгівлю на центральній площі міста під час проведення святкових 

заходів. 

                                      (відповідальні  заступник міського голови Щербатюк А.С.  

                                       02.08, 24.08.2019р) 

 

 6. Організувати виставку-ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. 

Майстер - класи  з декоративно-ужиткового мистецтва. 

      (відповідальні: заступник міського голови Щербатюк А.С.,  

       начальник відділу культури, молоді та спорту Яценко В.В..) 
                                          02.08.2019р. та 24.08.2019 р.)  
 
 7. Вітання міського голови, нагородження кращих працівників підприємств, 

організацій та установ міста. 
                                       (відповідальні: заступник міського голови Щербатюк А.С.  
                                        начальник загального відділу Юрченко Т.С. 
                                        02.08. та 24.08.2019 р) 
 

8.  Концерт  лауреатів конкурсу артистів естради м. Київ та міжнародних конкурсів м. 

Талін, Стокгольм, Хельсінки В.Євтєхова та К.Рисістих. 

                                     (відповідальні: заступник міського голови Щербатюк А.С.,  

                                     начальник відділу культури, молоді та спорту Яценко В.В.,  
                             міський Палац культури – Клименко О.В.) 

                                         02.08.2018р.)  
 
         9. Холі – фестиваль фарб. 

                                     (відповідальні: заступник міського голови Щербатюк А.С.,  

                                     начальник відділу культури, молоді та спорту Яценко В.В.,  
                              начальник загального відділу Юрченко Т.С.) 

                                         04.08.2019 р.)  
 



 
 

 
10. Організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів з відзначення  

Дня Державного Прапора, передбачивши встановлення державних прапорів України на 

адміністративних будівлях підприємств, установ та організацій. 
                            (відповідальні: виконком міської ради, керівники підприємств,  
                             установ та організацій міста 23.08.2019р.) 
 
11. Організувати та провести в міських бібліотеках тематичні виставки з історії та  

культури України, розбудови демократичної правової держави і громадянського суспільства. 

                                     (відповідальні: заступник міського голови Щербатюк А.С.,  

                                     начальник відділу культури, молоді та спорту Яценко В.В.,  
                             завідуючі міських бібліотек серпень 2019 р.) 
 
  
 

           

 

 

Секретар виконкому                                                                                               Руда М.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                            Додаток 2 

                                                                                                                  до рішення виконкому  

                                                                                                                  від 30.07.2019р. №  63  

 
С К Л А Д  

оргкомітету з питань організації та проведення  Дня міста  

та 28-ї річниці Незалежності України 

 

 

Голова  оргкомітету 

Щербатюк Артем Сергійович             - заступник міського голови 

 

Секретар оргкомітету 

Юрченко Тетяна Сергіївна                  - начальник загального відділу 

 

Члени оргкомітету: 

Клименко Олександр Віталійович     - директор міського Палацу культури      

Гребенюк Наталія Павлівна             - директор центру дитячої та юнацької  

                                                               творчості 

Пашина Світлана Анатоліївна         - художній керівник міського Палацу культури 

Решетун Анатолій Васильович        -  директор центру фізичного здоров’я населення 

Яценко Вікторія Василівна               - начальник відділу культури,туризму, молоді та спорту  

Фідальго Аріель Костянтинович      - вчитель фізкультури ЗШ № 3 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                                          Руда М.Л. 
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