
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від  11   квітня   2016  р.                                                     №77    

    

м. Знам’янка 

 

Про  проведення в місті  

Дня Європи 

 

 

На виконання Плану обласних заходів з відзначення Дня Європи в Україні в 2016 

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

 

1.  Затвердити  План міських заходів з відзначення Дня Європи в України  у 2016 

році (далі - Заходи)  додаються. 

2. Відповідальним  виконавцям  забезпечити  виконання  Плану міських заходів  з 

відзначення Дня Європи в України  у 2016 році  та  подати  до  25 травня поточного року   

інформації  про  стан  виконання, на  узагальнення,  до організаційного  відділу .  

3. Організаційному відділу (нач.Зайченко О.А.) у термін до 27 травня 2016 року 

надати узагальнену інформацію про стан виконання Плану міських заходів з відзначення 

Дня Європи в України  у 2016 році до департаменту економічного розвитку і торгівлі 

Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти першого заступника 

міського голови В.Загородню. 

 

 

Міський голова                                       С.Філіпенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до  розпорядження  міського голови 

від   11    квітня  2016  року  №  77 

 

ПЛАН 

міських заходів з відзначення Дня Європи в Україні у 2016 році 
 

№ 

п/

п 

Зміст  заходу  Термін  

виконання 

Виконавці 

I.  Розробити Положення про проведення міського 

фестивалю «Єврофест-2016» та надати для 

виконання у всі загальноосвітні та позашкільний 

навчальні заклади міста. 

квітень Відділ освіти 

II. 4

. 

Організувати проведення міського  фестивалю 

«Єврофест – 2016», у рамках якого:  

 

Площа біля міського Палацу культури 

 

Організувати: 

-  святкову ходу від міського Палацу 

культури до міського парку відпочинку    з 

символікою країн Європи; 

- речівки  (віршовані презентації української 

та англійською мовами згідно встановленої 

черги) 

 

Міський парк відпочинку: 

Організувати роботу: 

-  тематичних павільйонів (2-3 учні 

презентують країну Європи) та 

артмайсернів;  

-  інтерактивного стенду учнівського 

самоврядування  

 

Організувати проведення: 

-  естафети (5 видів) 

- виставки малюнків (нагородження) 

- Ессе «Я – українець. Я – європеєць» 

(нагородження) 

- фотоконкурсу світлин «Куточок Європи 

у нашому місті» 

- презентації країни (драматизація,  

вокальні, хорові елементи) 

(нагородження 

- роботи штабквартири ЄС (опитування 

учасників фестивалю щодо діяльності 

Травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Відділ освіти; 

Відділ молоді та 

спорту 

Відділ 

економіки  



євросоюзу) 

- міні-квесту (згідно положення, 

визначення переможців) 

- виставки національно-патрітичного 

виховання 

 

III.  Організувати та провести спортивні змагання   травень Відділ молоді та 

спорту 

IV. 5

. 

Забезпечити у ЗМІ публікацію матеріалів про 

проведення міських заходів у рамках відзначення в 

Україні Дня Європи. 

Квітень-

травень 

Відділ освіти; 

Відділ культури 

та туризму; 

Відділ молоді та 

спорту 

 

V. 6

. 

В бібліотеках  та міському музеї організувати 

роботу по відзначенню Дня Європи, зокрема: 

Центральна універсальна бібліотека: 

- Віртуальна подорож  «Сучасне обличчя 

Європи» , травень 2016; 

- Інформаційний стенд «Подорож країнами 

Європи», травень 2016; 

Міська юнацька бібліотек: 

- Європейський калейдоскоп «Далека і 

близька Європа», травень 2016;  

Міська бібліотека №1: 

- Інформаційна мозаїка «Євросоюз: шлях 

України», травень 2016; 

Міська бібліотека №2: 

- Віртуальна подорож «Архітектурні шедеври 

Європи», травень 2016; 

- Тематична поличка «На шляху до 

Євросоюзу», травень 2016; 

Міська бібліотека №3: 
- Інформаційна поличка «Євроінтеграція 

України: реалії, необхідність, перспективи», 

травень 2016; 

 

Будинок культури смт. Знам’янка Друга: 
- Спільно з працівником філії міської 

бібліотеки №2 – віртуальна подорож 

«Архітектурні шедеври Європи» для дітей 

середнього віку. 

 

Міський краєзнавчий музей: 

- Розробка шкільного уроку та слайд-

презентації з європейської тематики за 

визначеною науковою проблемою 

історичного досвіду Європи та проведення 

заходу у навчальних закладах міста; 

- Розробка буклету з європейської тематики 

за визначеною науковою проблемою 

історичного досвіду Європи. 

Квітень-

травень 

 Відділ культури 

та туризму; 

  

 



 

VI. 8 З нагоди відзначення Дня Європи в Україні 

забезпечити проведення : 

- конкурсу малюнків «Крок до Європи»; 

- годин спілкування на тему « Наш дім є 

Європа»; 

- інформаційних годин « Відносини України  

з Європою» 

травень Служба у 

справах дітей   

VII. 9

. 

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 

VIII. 1

0 

Інформацію про проведену роботу надати до 

організаційного відділу  

до 24 травня 

2016 року 

Всі виконавці 

 

 

 

Перший заступник  

Міського голови                                                                                       В Загородня 


