
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    03      лютого   2015  р.                                                     № 13 

     

м. Знам’янка 

 

Про  проведення в місті  

Дня Європи 

 

 

На виконання Плану обласних заходів з відзначення Дня Європи в Україні в 2015 

році,  керуючись ст. 42  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»: 

 

1.  Затвердити  План міських заходів з відзначення Дня Європи в України  у 2015 

році (далі - Заходи)  додаються. 

2. Відповідальним  виконавцям  забезпечити  виконання  Плану заходів  з 

відзначення Дня Європи в України  у 2015 році  та  подання  на  узагальнення   відділу  

економічного розвитку, промисловості, інфраструктури і торгівлі    міськвиконкому    до 

25 травня   інформацій  про  стан  виконання .  

3.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  начальника відділу 

економічного розвитку, промисловості, інфраструктури і торгівлі   К.Третьякову. 

 

 

Міський голова                                        І. Крижановський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до  розпорядження  міського голови 

від    03 лютого  2015  року  № 13 

 

Заходи  з відзначення Дня Європи в Україні у 2015 році 
№ 

п/п 

Зміст  заходу  Термін  

виконання 

Виконавці 

1. Забезпечити проведення творчого конкурсу «Крокуємо до 

Європи». 

Березень-

травень 

Відділ освіти 

2. Організувати проведення творчого конкурсу та виставки 

кращих робіт: 

- малюнків «Країни Європи моїми очима»; 

- плакатів «Мандрівка європейськими країнами»; 

- світлин «Європейське  обличчя мого краю». 

Березень-

травень 

Відділ освіти; 

Відділ культури та 

туризму 

3. Організувати та провести змагання за програмою спортивних 

ігор серед районів і міст області. 

травень Відділ молоді та 

спорту 

4. Забезпечити у міських виданнях публікацію матеріалів про 

проведення заходів у рамках відзначення в Україні Дня 

Європи. 

Квітень-травень Відділ освіти; 

Відділ культури та 

туризму; 

Відділ молоді та 

спорту 

 

5. Організувати роботу по відзначенню Дня Європи, зокрема: 

- провести в навчальних закладах конкурси рефератів 

«Європейський Союз» та «Європейські країни»; 

- малюнків «Європа очима дітей»; 

- плакатів та стінгазет «Європа - спільний дім»; 

- бесіди «День Європи в Україні»; 

- книжкові та фотовиставки «Україна в Європейській 

співдружності»; 

- вікторини, дискусії, круглі столи та віртуальні 

подорожі «Мандрівка країнами Європи» 

Квітень-травень Відділ освіти; 

Відділ культури та 

туризму; 

Відділ молоді та 

спорту 

 

6. Організувати проведення культурно-масових та спортивних 

заходів. 

Квітень-травень Відділ освіти; 

Відділ культури та 

туризму; 

Відділ молоді та 

спорту 

 

7. Забезпечити інформування громадськості про Європейський 

Союз, історію його утворення, мету, структуру та діяльність 

керівництва держави на шляху до євроінтеграції через сайт 

Знам’янської міської ради та друковані засоби масової 

інформації. 

Квітень-травень Відділ  

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

 

 

Керуюча  справами              Л.Меренкова 


