
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Розпорядження
від  6   червня     2014 р.                                   № 102

м. Знам’янка

Про затвердження міських заходів
на відзначення Дня молоді

На виконання рішення сорокової сесії Знам’янської міської ради п’ятого скликання № 789 від 28 
листопада 2008 року “Про затвердження Міської комплексної програми «Молодь Знам`янщини» на 2009 
– 2015 роки ”, та  з  метою організованої підготовки і відзначення Дня молоді, керуючись  ст.42 п.3 п/п 20 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”:

Затвердити заходи на відзначення в місті Дня молоді (додаються).
1. Відділу культури і туризму (нач. С. Бабаєва), відділу молоді та спорту  (нач. Р. Ладожинська), 

центру соціальних служб сім`ї, дітей та  молоді (дир. Н. Шевченко),  міськрайвідділу внутрішніх 
справ (нач . Гулий А.А.) забезпечити виконання зазначених заходів. 

2. Міським засобам інформації постійно висвітлювати стан виконання заходів.
3. Координацію  дій  по  підготовці  та  проведенню  заходів  покласти  на  керуючу  справами 

міськвиконкому Л.Меренкову.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

            Міський голова І. Крижановський

                                        
                                                 

          

                                                                                         



                                                                                                                      Затверджено
                                                                                                                                 розпорядженням міського голови

    від “   6  “  червня  2014 р. №102

ЗАХОДИ
на відзначення в місті Тижня української  молоді 

та Дня молоді



№
п/п

Заходи Дата та час проведення Відповідальні за 
виконання

1 Організувати та провести:
Соціальна  акція  розповсюдження  засобів 
контрацепції  серед  молоді  міста  з  метою 
запобігання захворюванням на ІПСШ спільно 
з таксі "Чайка"

23.-29.06.2014 Н. Шевченко

Книжкову  виставку-діалог  «Сучасна 
молодь:  основні  цінності,  позиції, 
орієнтири».

19.06.2014 о 10.00
Бібліотека №2

С. Бабаєва
М. Колісніченко

Книжкову  виставку  «Фантастика  – 
найулюбленіший жанр молоді»;

20.06.2014 з 9.00
Бібліотека №1

С. Бабаєва
М. Колісніченко

Виставку-рекомендацію  «Літо  не  марнуй 
– читай та всім пропонуй».

24.06.2014 о 11.00
Бібліотека №3

С. Бабаєва
М. Колісніченко

Туристично-краєзнавчий  велопохід  за 
туристичним  маршрутом  «Стежками 
скіфів і чорнолісців»

28.06.2014
8:00-20:00

С.Бабаєва
Т.Кулик
(спільно  з 
туристично-
краєзнавчою 
громадською 
організацією 
«Чорнолісся»)

Інформаційно-просвітницьку акція  для 
молоді «Захисти своє майбутнє».

26.06.2014 о 10.00
Центральна універсальна 

бібліотека

С. Бабаєва
М. Колісніченко

День відкритих дверей – безкоштовне 
відвідування виставок та експозицій для 
молоді

27.06.2014  з 8.00 до 18.00 
міський краєзнавчий музей

С.Бабаєва
Т.Кулик

Концертну програму за участі  художньої 
самодіяльності МПК концертна програма 
за участі художньої самодіяльності МПК

29.06.2014
19:00-20:30
Біля МПК

С. Бабаєва
Л. Кравцова

Святковий флешмоб 29.06.2014 Н. Шевченко
Святкова дискотека 29.06.2014

22.00
Міський парк культури

С. Бабаєва
Л. Кравцова

Розповсюдження  рекламної  продукції 
профілактичного  спрямування  та  засобів 
контрацепції під час святкування Дня молоді

29.06.2014 Н. Шевченко

Рок – фестиваль "ФАМі-Ч" (МПК) 28.06.2014
19:30-22:00 біля МПК

С. Бабаєва
Л. Кравцова

Товариська зустріч з футболу між командами 
«Локомотив»  Знам’янка  та  «Колос» 
Дмитрівка

29.06.2014
За окремим графіком

А.Сугарей

2 Забезпечити

Охорону  громадського  порядку  під  час 
проведення  заходів  біля  міського  Палацу 
культури та на   площі біля міського Палацу 
культури

28.06.2014 з 19:30-22:00 біля 
міського ПК
29.06.2014 - з 18.00 до 22.00 
біля міського ПК

А.Головченко,
міський відділ 
внутрішніх справ

Роботу  дитячих  атракціонів,  торгівлю 
святковою атрибутикою біля міського Палацу 
культури

29.06.2014 С. Бабаєва
О.Кирпа

Висвітлення  інформації  про  проведення 
святкових  заходів  на  сторінках   газеті 
“Знам`янські  вісті”  та  на  сайті  Знам’янської 
міської ради

30.06.2014 редакція газети 
“Знам`янські вісті”
О.Зайченко

3 Підготувати:
Оголошення з переліком заходів до 20.06.2014 року Р.Ладожинська

Нагородні  матеріали для відзначення молоді 
міста

до 25.06.2014 року Л.Меренкова

Випуск  тематичної  сторінки  в  газеті до 25.06.2014 року редакція  газети 
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