
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від  14 липня  2015 р.      №  88 
м. Знам’янка 

 

 

Про організацію та проведення  

міських заходів по відзначенню  

Дня міста у 2015 році 

 

 

 З метою проведення міських заходів по відзначенню Дня міста 02 серпня 2015року,  

керуючись п.3 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Створити організаційний комітет з підготовки та відзначенняДня міста у 2015 році, 

яке відбудеться 02 серпня 2015 року,  згідно з додатком 1. 

2. Забезпечити реалізацію плану міських заходів по відзначенню   Дня міста у 2015 

році,згідно з додатком 2. 

3. Начальнику Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській області 

забезпечити громадський порядок під час проведення міських заходів, з нагоди 

відзначення Дня міста , яке відбудеться 2 серпня поточного року. 

4.  Засобам масової інформації та відділу культури та туризму забезпечити широке 

висвітлення підготовки та відзначення Дня міста у 2015 році. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради Л.Меренкову. 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів   А. Заруцький 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 

Склад 

організаційного комітету з підготовки та проведення  

міських заходів, пов’язаних  

з відзначенням Дня міста 

 

Голова організаційного комітету: 

Крижановський Ігор Борисович – міський голова 

 

Заступник голови організаційного комітету: 

Меренкова Лілія Іванівна – керуюча справами міськвиконкому 

 

Члени оргкомітету: 

Адамович Надія Анатоліївна – секретар міської ради 

Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури і туризму 

Балан Сергій Миколайович – завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій,охорони 

праці, екології та благоустрою міста 

Головченко Анатолій Володимирович – старший інспектор   з питань оборонної і 

мобілізаційної роботи 

Загородня Валентина Григорівна – начальник відділу інформаційної діяльності та зв’язків 

з громадськістю 

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник організаційного відділу 

Заруцький Андрій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

Іваськів Тетяна Анатоліївна –  перший заступник міського голови, начальник фінансового 

управління 

Колєнченко Надія Іванівна – редактор газети "Знам’янські вісті" 

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді та спорту 

Лаптєва Любов Олександрівна – начальник УМА та ЖКГ 

Подвиженко Геннадій Іванович – директор Центру дитячої та юнацької творчості  

Черкас Наталія Леонідівна –  заступник начальника міського відділу освіти 

Третьякова Катерина Володимирівна – начальник відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі  

 

 

 

Керуюча справами      Л.Меренкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

        

МІСЬКІ  ЗАХОДИ 

по відзначенню Дня міста 

02 серпня 2015 року 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата та час 

проведення 
Відповідальні 

1.  Забезпечення проведення засідання 

організаційного  комітету з питань підготовки та 

проведення міських заходів до Дня міста 

Двічі на місяць 

(липень) 

І.Крижановський 

Л.Меренкова 

О. Зайченко 

2.  Забезпечити благоустрій та святкове оформлення 

міста: 

- центр, парк відпочинку, Привокзальна 

площа, алея героїв, вул. Жовтнева та 

Фрунзе; 

- площа біля міського  Палацу культури; 

- зовнішнє освітлення міського парку 

відпочинку та особливо територія ЦДЮТ; 

наявність подіумів біля кафе "Олімп" та на 

стадіоні 

 

до 01.08.2015р. 

А.Заруцький 

Л.Кравцова 

Л.Лаптєва 

 

3.  Забезпечити наявність лавочок на майданчику 

біля кафе "Олімп" у міському парку відпочинку 
02.08.2015р. 

А.Заруцький 

 Л.Лаптєва 

4.  Забезпечити підготовку стадіону до проведення 

міських заходів: 

- впорядкування території стадіону   

до 01.08.2015р. 

Н. Черкас 

Є.Гавришевський 

5.  Забезпечити рекламу та поінформованість 

керівників підприємств, установ, організацій, 

жителів міста щодо проведення міських заходів, 

виготовивши афіші  

до 01.08.2015р. 

О.Зайченко 

С.Бабаєва 

 

6.  Підготувати запрошення для гостей міста, 

почесних громадян міста 
до 27.07.2015 

О.Зайченко 

 

7.  Забезпечити розвішування по місту,  

розповсюдження на підприємствах, установах, 

організаціях  афіш щодо проведення міських 

заходів 

до 29.07.2015р. 

М.Яндович 

О.Григор’єва 

 

8.  Забезпечити та організувати: 

-  святкову торгівлю в місцях проведення 

масових заходів, визначити місця розміщення 

торгових точок та час їх роботи: 

 

- організувати ярмарку - продаж страв 

української кухні 

02.08.2015р. 

 

з 10.00 год. 

К.Третьякова 

 

 

9.  Забезпечити присутність швидкої і невідкладної 

медичної допомоги у місцях проведення масових 

заходів з початку  до закінчення запланованих 

заходів 

02.08.2015р. 

з 10.00 год. 

 

Є.Бонк 

Р.Ладожинська 

10.  Висвітлити тему проведення Дня міста та 

підсумки  конкурсу «Знам’янчанин року» у 

газеті міської ради „Знам`янські вісті” та на 

офіційному сайті міської ради 

до 01.08.2015р. 

Н.Колєнченко 

В.Загородня 

11.  Підготувати лист начальнику МВ УМВС щодо 

забезпечення охорони громадського порядку під 

час проведення міських заходів та перекриття 

дорожнього руху центральної частини міста 

до 30.08.2015р. 

 

А.Головченко 



з  початку до закінчення запланованих  заходів 

12.  Розробити та надати сценарії проведення міських 

святкових заходів з нагоди святкування Дня 

міста та   нагородження переможців та 

номінантів  конкурсу «Знам’янчанин року» 

до 20.07.2015р. 

 

С.Бабаєва 

Н.Черкас 

13.  Провести церемонію нагородження переможців 

та відзначення номінантів конкурсу 

"Знам'янчанин року" 

31.07.2015 

Міський Палац 

культури 

С.Бабаєва 

О.Зайченко 

К.Тесленко 

Г.Подвиженко 

14.  Забезпечити безперебійні пасажирські 

перевезення по місту у вечірній та нічний час 

02.08.2015р. 

 

К.Третьякова 

15.  Замовити статуетки  «Ніки», дипломи, рамки, 

букети квітів для вручення переможцям та 

подарунки номінантам щорічного конкурсу 

"Знам’янчанин року" 

до 20.07.2015р. 

О.Зайченко 

Л.Меренкова 

К.Тесленко 

16.  Підготувати нагородні матеріали відповідно до 

Положення про щорічний міський конкурс 

"Знам’янчанин року" та забезпечити присутність 

переможців на урочистому врученні відзнак 

до 31.07.2015р. 

 

 

02.08.2015р. 

К.Тесленко 

О.Зайченко 

 

17.  Організувати роботу атракціонів для дітей у 

міському парку відпочинку 

02.08.2015р. 

з 10.00 год. 

К.Третьякова 

 

18.  КДЮСШ (міський стадіон) 

Товариська гра з волейболу команди КДЮСШ та 

району (за планом проведення товариських 

зустрічей) 

02. 08.20015 

Н.Черкас 

Р.Ладожинська 

19.  КДЮСШ (міський стадіон) 

Товариська гра з футболу команди КДЮСШ та 

району (за планом проведення товариських 

зустрічей) 

02. 08.2015 

Н.Черкас 

Р.Ладожинська 

20.  Велогонка  до Дня міста Знам’янка (за окремим 

планом) 
31.07.-02.08.2015 

Н.Черкас 

Р.Ладожинська 

21.   

Концертна площадка ( біля кафе «Олімп») 

 

- Фотовиставка в стилі «сушка» «Місто, без 

якого мені не жити»  

 

- Плакат побажань «Знам’янка майбутнього» 

 

- Виставка майстрів народного мистецтва  

 

- Створення пересувної експозиції «Історія міста 

у фотографіях і документах»  

 

-  Концертна програма за участю духового 

оркестру міського Палацу культури  

 

- Привітання міського голови 

 

- Концертна програма «Знам’янка, моя 

барвінкова» за участю художньої самодіяльності  

міста та міського Палацу культури  

 

- Карооке 

 

- Виступ ВІА «PUMA» 

 

02.08.2015 

 

10.00  

 

 

10.00  

 

15.00  

 

15.00  

 

 

16.00   

 

16.45 

 

 

17.00  

 

 

18.00 

 

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Бабаєва 

М.Колісніченко 

Т.Кулик 



22.  Здійснити організаційні заходи  
 

ЦДЮТ 
 

- Аквагрим на обличчі для дітей; 

 

- Конкурс малюнка на асфальті «Моє рідне 

місто» 

 

- Пізнавальна гра "Роду мого коріння" 

 

- Виставка - конкурс домашніх улюбленців 

02.08.2015 

 

 

11.00-12.00  

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

Н. Черкас 

Г.Подвиженко 

 

 

 

 

Н.Шевченко 

 

23.  Парад  візочків (від Палацу культури до 

міського парку відпочинку) 

02.08.2015 

10.00 

Р.Ладожинська 

24.   Дитячі спортивні розваги (міський парк 

відпочинку) 

02.08.2015 

12.00 

 

Р.Ладожинська 

25.  Урочиста зустріч керівників міста із ветеранами 

– колишніми керівниками (засідання клубу 

"Діалог")  

30.07.2015 

14.00 

С. Бабаєва 

Г. Бабійчук 

26.  Забезпечити ведучими,  музичним оформленням  

та   номерами урочистості по відзначенню Дня 

міста 

02.08.2015 

 

С.Бабаєва 

Л.Кравцова 

27.  Святкова служба біля ікони "Знамення 

Богородиці" в Українській Православній Церкві  

Сергія Радонезького 

02.08.2015 

08.00 

В. Загородня 

28.  Привітання породіль у День міста керівництвом 

міської ради (за окремим графіком) 

02.08.2015 

 

Р. Ладожинська 

А. Сугарей 

 

 

Керуюча справами     Л.Меренкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


