
Додаток 1

Затверджено
рішенням виконавчого комітету
Помічнянської міської ради
від 29.07.2021р. № 98

З а х о д и
по святкуванню Дня міста Помічна  та 30-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.,КНП «Помічнянський муніципальний
центр контролю благоустрою» та секретар
виконкому Тертична С.О. до 07.08. та
23.08.2021р.)

2. Забезпечити охорону правопорядку під час проведення святкувань.
(відповідальні : нач. відділення поліції № 2 смт.
Добровеличківка Новоукраїнського РВП ГУНП в
Кіровоградській області Левченко К.В.  до 07.08.
та 24.08.2021р.)

3. Провести перегони малюків віком до 2 років.
(відповідальні: спеціаліст відділу культури,
туризму молоді та спорту Андрусяк В.А. до
07.08.2021 р.)

4. Провести спортивні змагання: з гирьового спорту, міні-футболу, волейболу,
баскетболу та шахів).

(відповідальні: спеціаліст відділу культури,
туризму, молоді та спорту Андрусяк В.А.,
Решетун А.В., до 07.08. та 21, 22.08.2021 р.)

5. Організувати атракціони та розважальні заходи для дітей на центральній площі міста.
(відповідальні: заступник міського голови
Щербатюк А.С., начальник відділу культури,
туризму,  молоді та спорту Яценко В.В..)  до
07.08.2021 р. та 24.08.2021 р.)

6. Організувати торгівлю на центральній площі міста під час проведення святкових
заходів.

(відповідальні: заступник міського голови
Щербатюк А.С. до 07, 23 та 24.08.2021р)

7. Організувати виставку-ярмарок майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.
Майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва.

(відповідальні: заступник міського голови
Щербатюк А.С., начальник відділу культури,
туризму,  молоді та спорту Яценко В.В.)  до
07.08.2021р. та 24.08.2021 р.)

8. Вітання міського голови, нагородження кращих працівників підприємств, організацій
та установ міста.

(відповідальні: заступник міського голови
Щербатюк А.С. начальник загального відділу
Юрченко Т.С. до 07.08. та 24.08.2021 р)

9. Концерт учасників художньої самодіяльності Помічнянської міської територіальної
громади.

(відповідальні: заступник міського голови
Щербатюк А.С., начальник відділу культури,
туризму,  молоді та спорту Яценко В.В.,



КЗ «Помічнянський міський Палац культури» -
Клименко О.В.) до 07.08. та 24.08.2021р.)

10. Квіз «Помічна» - Інтелектуальна вікторина присвячена 30 річниці Незалежності
України.

(відповідальні: заступник міського голови
Щербатюк А.С., спеціаліст відділу культури,
туризму, молоді та спорту Андрусяк В.А.,
начальник загального відділу Юрченко Т.С.  до
19.08.2021 р.)

11. 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 до
23.08.2021р.)

12. Організувати проведення традиційного вело-мото-автопробігу від м. Помічна до
с. Помічна з підняттям Дня Державного Прапора на адміністративних будівлях органів
місцевого самоврядування та виконання державного гімну України акапела.

(відповідальні: заступник міського голови
Щербатюк А.С., начальник відділу культури,
туризму, молоді та спорту Яценко В.В., староста
старостинського округу Лейбенко В.В.,
КЗ «Помічнянський міський Палац культури» –
Клименко О.В., КЗ «Помічнянський сільський
Будинок культури»  Запорожець В.О.  до
23.08.2021р.)

13. Організувати та провести традиційну ходу у вишиванках центральною вулицею міста
Перемоги присвячену 30 річниці Незалежності України.

(відповідальні: заступник міського голови
Щербатюк А.С., спеціаліст відділу культури,
туризму, молоді та спорту Андрусяк В.А.,
начальник загального відділу Юрченко Т.С.  до
24.08.2021 р.)

14. Організувати та провести в бібліотеках громади тематичні виставки з історії та
культури України, розбудови демократичної правової держави і громадянського суспільства.

(відповідальні: заступник міського голови
Щербатюк А.С., начальник відділу культури,
туризму,  молоді та спорту Яценко В.В.,
керівники бібліотечних закладів громади
протягом серпеня 2021 р.)

Керуюча справами (секретар) виконкому                                           Світлана ТЕРТИЧНА



Додаток 2

Затверджено
рішенням виконавчого комітету
Помічнянської міської ради
від 29.07.2021р. № 98

С К Л А Д
оргкомітету з питань організації та проведення Дня міста

та 30-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

Решетун Анатолій Васильович           - директор центру фізичного здоров’я населення

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

Андрусяк Вікторія Анатоліївна          - спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту

Керуюча справами (секретар) виконкому                                            Світлана ТЕРТИЧНА


