
Проект 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 лютого 2018 року                                                                             №   

м. Помічна 
Про затвердження заходів з  
підготовки та проведення заходів  
з відзначення 80-ї річниці утворення  
Кіровоградської області  
 

       На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 14.02.2018 року № 76-р/47-гр «Про підготовку та відзначення 

80-ї річниці утворення Кіровоградської області», з метою формування у 

населення Помічнянської громади поваги до історичних, культурних традицій 

Кіровоградщини, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради    в и р і ш и в : 

 

1.  Затвердити склад  міського організаційного комітету з підготовки та  

проведення заходів з відзначення  80-ї річниці  утворення Кіровоградської 

області на території Помічнянської громади. (додається) 

 

2. Затвердити міський план заходів з підготовки та проведення заходів з  

відзначення  80-ї річниці  утворення Кіровоградської області на території 

Помічнянської громади. (додається) 

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Щербатюка А.С. та начальника відділу культури, туризму, 

молоді та спорту виконкому міської ради Яценко В.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Антошик М.М. 
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                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                                            рішенням виконкому  
                                                                                                            Помічнянської міської ради  
                                                                                                            від  28.02.2018 року  №  

 
С К Л А Д 

міського організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з відзначення   

80-ї річниці  утворення Кіровоградської області на території Помічнянської громади 

 

 
Голова оргкомітету 

 

Антошик Микола Миколайович           - міський голова 

  

Заступник голови оргкомітету 

 

Щербатюк Артем Сергійович               - заступник міського голови з  

                                                                    питань виконавчих органів ради 

 

Члени оргкомітету 

 

Бардакова Валентина Михайлівна      -  начальника КП «Помічнянська  ЖЕК № 2» 
 

Баранов Олег Іванович                          - директор загальноосвітньої І-ІІІ 

                                                                    ступенів школи № 3 

Гребенюк Наталія Павлівна                  - директор міського центру дитячої та юнацької  

                                                                    творчості 
 

Клименко Олександр Віталійович        - директор міського Палацу культури 
 

Корецька Ольга Василівна                     - голова постійної депутатської комісії з  

                                                                     питань охорони здоров’я, соціального  

                                                                     захисту 
 

Руда Марина Леонідівна                        - керуючий справами (секретар)  

                                                                    виконкому міської ради 

Семашко Ніна Василівна                   - начальник відділу освіти виконкому міської ради 
 

Сигида Оксана Михайлівна                  - директор загальноосвітньої І-ІІІ 

                                                                    ступенів школи № 1 

Трибко Юрій Дмитрович                      - директор загальноосвітньої І-ІІІ ступенів  

                                                                    школи № 2 
 

Чорновірова Любов Борисівна             - в.о. старости сіл Помічна, Червоний Розділ та  

                                                                   Новопавлівка 
 

Юренко Юрій Володимирович            - начальник Помічнянського комбінату комунальних  
                                                                   підприємств 

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

                                                                    спорту виконкому міської ради 
 

_________________________ 
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                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                                               рішенням виконкому  
                                                                                                               Помічнянської міської ради  
                                                                                                               від  28.02.2018 року  №   
 

П л а н   з  а  х  о  д  і в 

з підготовки та проведення заходів з відзначення   

80-ї річниці  утворення Кіровоградської області на території Помічнянської громади 

 

І. Організаційні заходи 
 

1.1. Забезпечити організацію та проведення урочистостей присвячених  80-річниці 

утворення Кіровоградської області, за участю керівництва органів виконавчої влади, Органів 

місцевого самоврядування, учасників АТО, військовослужбовців, керівників підприємств, 

організацій та установ та представників громадськості; 

                                                Виконком міської ради 
 

                                                Перша декада січня 2019 року 
                                               
1.2. Забезпечити проведення місячників з благоустрою та санітарного стану на території 

Помічнянської громади, упорядкування місць масового відпочинку людей,  оновлення 

державної символіки, в’їзних знаків в населений пункт, розбиття паркових ділянок (алей), 

присвячених ювілеям області тощо . 

                                                       Виконком міської ради - структурні підрозділи : відділ  

                                                        освіти, відділ культури, молоді та спорту,  

                                                        Комунальні підприємства 
 

                                                        Друге півріччя 2018 року 
 

 тематичного оформлення загальноосвітніх шкіл, пам’яток історії та культури; 

упорядкування фасадів та споруд вздовж магістральних вулиць Помічнянської громади. 

                                                      Виконком міської ради - структурні підрозділи : відділ  

                                                      освіти, відділ культури, молоді та спорту, 

                                                      Комунальні підприємства, 

 

                                                      Протягом 2018 року 
 

 1.3. Організувати проведення виїзних прийомів громадян керівництвом та 

керівниками структурних підрозділів райдержадміністрацій, виконавчого комітету міської 

ради, забезпечити об’єктивний розгляд звернень громадян похилого віку, інвалідів, 

ветеранів, інших соціально вразливих верств населення. 

                                                        Виконком міської ради 
 

                                                        Протягом 2018 року 
 

 1.4. Рекомендувати релігійним громадам Помічнянської громади провести урочисті 

молебні за процвітання Кіровоградської області, підвищення благополуччя та добробуту 

українського народу. 

                                                        Виконком міської ради 
 

                                                        До 12 січня 2019 року 
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 1.5. Організувати медичний супровід та належний санітарно-епідеміологічний нагляд 

у місцях проведення  масових святкових заходів з нагоди відзначення 80-ї річниці утворення 

Кіровоградської області. 

             Виконком міської ради 

                                                        КЗ «Помічнянська лікарня» 
 

                                                        Протягом 2018- січня 2019 року 

 

1.6. Забезпечити охорону громадського порядку, дотримання вимог безпеки 

дорожнього руху та протипожежну охорону під час проведення масових святкових заходів з 

нагоди відзначення 80-ї річниці утворення Кіровоградської області. 

                                                            Виконком міської ради  

                                                            Добровеличківське відділення поліції 

                                                            Новоукраїнського відділу ГУНП України в 

                                                            Кіровоградській області,  16 ДПРЧ м. Помічна  

                                                            4 ДПРЗ  Управління ДСНС України  

                                                            у Кіровоградській області 
 

                                                            Протягом 2018 – січня 2019 року  

 

2. Культурно-мистецькі та спортивні заходи 
 

2.1. Організувати та провести в закладах культури Помічнянської громади культурно-

мистецькі та інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на популяризацію історії, 

традицій, видатних особистостей Кіровоградської області. 

                Виконком міської ради - структурний підрозділ: відділ           

                                                 культури, туризму, молоді та спорту 
 

                                                Січень 2019 року 
 

  2.2. Організувати в бібліотеках Помічнянської громади цикл презентацій нових книг з 

історії Кіровоградської області.                                          

                                                Виконком міської ради - структурний підрозділ: відділ           

                                                культури, туризму, молоді та спорту,  

                                                завідуючі бібліотеками  
   

                                                             Січень 2019 року 
  

2.3. Організувати виставку-конкурс  технічної творчості «Наш пошук і творчість – 

тобі, Кіровоградщино!». 

             Виконком міської ради - структурний підрозділ відділ  

                                              освіти 

                                              Квітень 2018 року – січень 2019 року 

                                            
2.4. Провести спортивно-масові заходи серед учнівської молоді, присвячені 80-й 

річниці утворення Кіровоградської області.        

                                            Виконком міської ради - структурний підрозділ: відділ           

                                            культури, туризму, молоді та спорту 
 

                                            Лютий 2018 року - січень 2019 року 
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3. Інформаційно-просвітницькі заходи 
 

 3.1. Започаткувати на офіційних веб-сайтах Помічнянської громади тематичну 

рубрику «Кіровоградщині – 80 років», у якій розміщувати матеріали з історії та сьогодення 

області, її економічного та культурного розвитку, відомості про видатних людей – 

уродженців Кіровоградщини. 

                                               Виконавчий комітет міської ради - структурний  

                                               підрозділ: відділ культури, туризму, молоді та спорту,  

                                               загальний відділ 

 

                                               Квітень 2018 року – січень 2019 року 

 

3.2. Провести у навчальних закладах Помічнянської громади лекції, конкурси, 

тематичні виставки літератури, екскурсії, виховні години, засідання за круглим столом, 

виставки малюнків, фотовиставки, туристичні походи, інтелектуальні ігри та інші заходи, 

присвячені 89-й річниці утворення Кіровоградської області.  

                                               Виконавчий комітет міської ради - структурний  

                                               підрозділ: відділ культури, туризму, молоді та спорту 
                                                 
                                               Протягом 2018 року – січень 2019 року 
 

3.3. Забезпечити проведення обласного соціального проекту «Захисник 

Кіровоградщини». 

                                                          Виконком міської ради - структурні підрозділи : відділ  

                                                          освіти, відділ культури, молоді та спорту, 

 

                                               Травень – жовтень 2018 року 

 

                                                                        _______________ 
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