Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Розпорядження
від

4 січня

2016 р.

№1
м. Знам’янка

Про організацію та проведення
міських заходів по відзначенню
Дня Соборності України у 2016 році
На виконання Указу Президента України від 30- грудня 2015 року №731 "Про
відзначення у 2016 році Дня Соборності України" та з метою організації та проведення
міських заходів по відзначенню Дня Соборності України, керуючись п/п 3 п. б ст. 38 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Утворити та затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в
місті Дня Соборності України (додаток 1).
2. Затвердити міські заходи по відзначенню Дня Соборності України (додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник
міського голови

В.Загородня

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 4 січня 2016 року № 1

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті
Дня Соборності України
Голова:
Загородня Валентина Григорівна
Секретар:
Зайченко Олена Анатоліївна
Члени організаційного комітету:
Бабаєва Світлана Миколаївна
Балан Сергій Миколайович
Бензар Андрій Валерійович
Головченко Анатолій
Володимирович
Грекова Людмила Анатоліївна

-

перший заступник міського голови

-

начальник організаційного відділу

начальник відділу культури і туризму
завідувач сектору з питань надзвичайних
ситуацій,охорони праці, екології та благоустрою
міста
- начальник Знам’янського відділу поліції
головного управління Національної поліції
(за згодою)
- старший інспектор з питань оборонної
і мобілізаційної роботи
- начальник міського відділу освіти
-

Данільченко Юрій Володимирович
Зайченко Віталій Вікторович

-

начальник юридичного відділу
головний спеціаліст відділу інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю

Коленченко Надія Іванівна

-

редактор газети "Знам’янські віcті»

Лаптєва Любов Олександрівна

-

начальник УМА та ЖКГ

Ладожинська Руслана Анатоліївна

-

начальник відділу молоді та спорту

Перший заступник міського голови

В.Загородня

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 4 січня 2016 року №1
МІСЬКІ ЗАХОДИ
по підготовці та відзначенню в місті Дня Соборності
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

Назва заходу
Забезпечити благоустрій та святкове оформлення міста:
 центр, вул. Жовтнева та Фрунзе;
 пам'ятний знак "Героям, загиблим за свободу та
незалежність України" Площа "Героїв Майдану"
 пам’ятник Т.Г.Шевченку
Забезпечити широке висвітлення в засобах масової
інформації та веб- сайті міської ради заходів з підготовки
та проведення Дня Соборності України
Організувати в міському краєзнавчому музеї тематичну
виставку «Бажаємо до України», відкрити в музеї та
бібліотеках міста тематичні експозиції, книжкові
виставки «Україна суверенна: від витоків до сьогодення»,
«Соборність: свято єдності» присвячені висвітленню
історії Української Народної Республіки та ЗахідноУкраїнської Народної Республіки, Акту злуки
Провести в загальноосвітніх навчальних та
позашкільному закладах освіти міста тематичні уроки
«Історичне значення злуки українських земель»,
вікторини на краще знання історії становлення
Української державності, урочисті лінійки, тематичні
виховні години «Славній події жити у віках», «Соборна,
єдина Україна», круглі столи, засідання молодіжних
клубів на тему: «Злука Української Народної Республіки і
Західно -Української Народної Республіки та її значення
в історії України»
Провести урочистий мітинг за участю представників
органів місцевої влади, депутатів міської ради,об'єднань
громадян, учасників АТО в Донецькій та Луганських
областях, громадськості, творчих колективів з нагоди Дня
Соборності України
Розробити сценарій проведення урочистого мітингу до
Дня Соборності України
Організувати покладання корзини з квітами до
пам’ятника Т.Шевченку та пам'ятного знаку "Героям,
загиблим за свободу та незалежність України" Площа
"Героїв Майдану"
Забезпечити наявність 2-х корзин з квітами для
покладання до пам’ятника Т.Шевченку
Направити листи підприємствам, установам і
організаціям міста щодо забезпечення підняття
Державного Прапора України на будинках органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування у День
Соборності України
Направити привітання від міської влади до ЗМІ до Дня
Соборності України
Забезпечити проведення єдиного дня інформування через
систему правової освіти

України

Дата та час
проведення
до 20.01.2016р.

до 19.01.2016р.

Відповідальні

Л. Лаптєва

Н.Коленченко
В.Зайченко
С.Бабаєва

Протягом січня
2016

Протягом січня
2016

Л.Грекова
В.Садієр
С.Смоляков

22.01.2016
10.00
(біля пам'ятника
Т.Г.Шевченку)

С.Бабаєва
Л.Грекова
О.Зайченко

до 19.01.2016
С.Бабаєва
22.01.2016р.

С.Балан

до 21.01.16

О.Зайченко
С.Желудченко
О.Зайченко

До 20.01.16

до 22.01.2016р.

О.Зайченко

21.01.16
Ю.Данільченко

12.
13.

14

Запропонувати релігійним організаціям провести
молебні за єдність України
Забезпечити організацію належного громадського
порядку особистої та майнової безпеки громадян,
безпеки дорожнього руху у місцях проведення масових
заходів
Надати письмові звіти про проведену роботу до
організаційного відділу

Перший заступник
міського голови

22.01.2016р.

В.Зайченко

22.01.2016р.

А.Головченко

23.01.2016

Всі виконавці

В.Загородня

