
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від     16      червня     2016 р.                                        № 121    

  

м. Знам’янка 

 

 

 

Про відзначення в місті 

Дня молоді 

 

 

На виконання рішення п’ятої сесії Знам’янської міської ради сьомого скликання №74  від 

14 січня 2016 року “Про затвердження Міської комплексної програми «Молодь Знам`янщини» 

на 2016 – 2017 роки”, та  з  метою організації змістовного дозвілля молоді та відзначення в місті 

Дня молоді, керуючись  ст.42 ч.4  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”: 

 

1.Затвердити заходи на відзначення в місті тижня української молоді та Дня молоді 

(додаються). 

2.Виконавцям забезпечити реалізацію заходів з  відзначення в місті Тижня української 

молоді та Дня молоді.  

3.Редакції газети «Знам’янські вісті» (гол. редактор Н.Колєнченко) та відділу інформаційної 

діяльності і комунікацій з громадськістю (нач. І.Зіньковська) забезпечити висвітлення 

заходів з відзначення у місті Тижня української молоді та Дня молоді. 

4.Координацію роботи та узагальнення  щодо виконання розпорядження міського голови 

Про проведення в місті Тижня української молоді та Дня молоді покласти на відділ молоді 

та спорту (нач. Р. Ладожинська) 

5.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського 

голови В.Загородню. 

 
 

 

 

            Міський голова    С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           Затверджено 

                                                                                                                                 розпорядженням міського голови 

    від “ 16 “  червня  2016 р. №121 

 

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:   

«Бургер чемпіонат» (смачний креатив) 

 

Виступ ВІА «Імпульс» 

26.06.2016 

біля МПК о 16.00 

Р.Ладожинська 

О.Грінченко 

О.Зайченко 

Виставка - ярмарок Хенд-мейд 26.06.2016 

біля МПК о 16.00 

В.Зайченко 

Урочисте відкриття свята 26.06.2016 

о17.30 біля МПК 

Р.Ладожинська -

сценарій   

С.Бабаєва – 

озвучення, 

оформлення 

парапету або сцени 

Конкурс красунь «А я просто українка, 

україночка»  

26.06.2016 

 

Біля МПК о 18.00 

Л.Грекова 

Р.Ладожинська 

 

Міський турнір з більярду 26.06.2016 

Розважальний комплекс 

«Олімп» 

0 9.00 

А. Сугарей, 

Розважальний 

комплекс Олімп ( за 

згодою) 

Концертно-розважальна програма за участі  

молодіжних музичних колективів 

26.06.2016 

о 19.30 біля ПК 

С.Бабаєва 

Л.Кравцова 

Святкова дискотека  та відеокараоке 26.06.2016 

Біля  Палацу культури 

з 21.00 

С.Бабаєва 

А.Сугарей 

Л.Кравцова 

Міський відділ 

поліції 

Святкова торгівля та робота атракціонів 26.06.2016 

Біля ПК з 16.00 

О.Грінченко 

Виставка серпантин «Апетитне читання для 

молоді» 

Юнацька бібліотека 

23.06.2016 

С. Бабаєва 

М. Колісніченко 

Книжкова виставка  

«Молодь – кроки у майбутнє» 

21.06.2016 

бібліотека-філія №2 

С. Бабаєва 

М. Колісніченко 

Книжкова виставка «Молодь – кроки у 

майбутнє» 

Міська бібліотека №3 

21.06.2016 

С. Бабаєва 

М. Колісніченко 

Соціальна акція розповсюдження засобів 

контрацепції серед молоді міста з метою 

запобігання захворюванням на ІПСШ спільно 

з таксі "Чайка" 

20-26.06.2016 Н. Шевченко 

Розповсюдження рекламної продукції 

профілактичного спрямування та засобів 

контрацепції під час святкування Дня молоді 

26.06.2016 

Палац культури 

Н. Шевченко 

2 Забезпечити:   

 Охорону громадського порядку під час 

проведення заходів  

26.06.2015 

з 16.00 до 00.00 біля ПК 

 

А.Головченко, 

міський відділ 

поліції 

Висвітлення інформації про проведення 

святкових заходів на сторінках  газеті 

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

міської ради 

29.06.2016 редакція газети 

“Знам`янські вісті” 

В.Зайченко 

3 Підготувати:   

 Афіші та оголошення з переліком заходів до 21.06.2016 року О.Зайченко 

Випуск тематичної сторінки в газеті 

“Знам`янські вісті” 

до 25.06.2016року редакція газети 

“Знам`янські вісті” 



     


