
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від     19      червня     2015 р.                                        № 80    

  

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 ”: 

 

1. Затвердити заходи на відзначення в місті Дня молоді (додаються). 

2. 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), міському відділу внутрішніх 

справ (нач. А.Гулий) забезпечити виконання зазначених заходів.  

3. Міським засобам інформації постійно висвітлювати стан виконання заходів. 

4. Координацію дій по підготовці та проведенню заходів покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л.Меренкову. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 
 

 

 

            Міський голова    І. Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

                                                  

 

 

 

           

                                                                                           

 

   



                                                                                                                      Затверджено 

                                                                                                                                 розпорядженням міського голови 

    від “ 19 “  червня  2015 р. №_80___ 

 

 

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.-29.06.2015 Н. Шевченко 

Книжкова виставка «Молодь – майбутнє 

держави» 

бібліотека-філія №3 

23.06.2015 

С. Бабаєва 

М. Колісніченко 

Книжкова виставка  

«Молодь – кроки у майбутнє» 

20.06.2015 

бібліотека-філія №2 

С. Бабаєва 

М. Колісніченко 

Бесіда 

«Молодь і її права» 

юнацька бібліотека 
27.06.2015 

С. Бабаєва 

М. Колісніченко 

Концертна програма за участі художньої 

самодіяльності МПК  

28.06.2015 

біля МПК 

С. Бабаєва 

Л. Кравцова 

Святкова дискотека 28.06.2015 

біля МПК 

С. Бабаєва 

Л. Кравцова 

Розповсюдження рекламної продукції 

профілактичного спрямування та засобів 

контрацепції під час святкування Дня молоді 

28.06.2015 Н. Шевченко 

Парад випускників усіх років 28.06.2015 Л.Меренкова 

Р.Ладожинська 

О.Зайченко 

Розважальна програма «Караоке на майдані» 28.06.2015 Л.Меренкова 

С.Бабаєва 

Р.Ладожинська 

Презентація міських громадських організацій 28.06.2015 В.Завгородня 

2 Забезпечити   

 Охорону громадського порядку під час 

проведення заходів біля міського Палацу 

культури та на  площі біля міського Палацу 

культури 

28.06.2015 (за окремим 

графіком) біля міського ПК 

 

А.Головченко, 

міський відділ 

внутрішніх справ 

Висвітлення інформації про проведення 

святкових заходів на сторінках  газеті 

“Знам`янські вісті”, та на сайті Знам’янської 

міської ради 

29.06.2015 редакція газети 

“Знам`янські вісті” 

В.Зайченко 

3 Підготувати:   

 Афіші та оголошення з переліком заходів до 24.06.2015 року О.Зайченко 

Випуск тематичної сторінки в газеті 

“Знам`янські вісті” 

до 25.06.2015року редакція газети 

“Знам`янські вісті” 



                                                                                                                        Затверджено 

                                                                                                                                 розпорядженням міського голови 

    від “  19 “  червня  2015 р. № 80 

 

 

 

Кошторис 

витрат на відзначення Дня молоді 

28.06.2015 року 

 

 

1. Придбання  афіш із переліком святкових заходів(за рахунок коштів КФК 250404) – 40шт 

*12.5=500.00 грн. 

2. Придбання канцтоварів: ватмани, фотопапір, кольоровий  папір (за рахунок коштів КФК 

091103) -250.00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 Керуюча справами                                  Л. Меренкова 


