Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Розпорядження
від

19 квітня

2016 р.

№

80

Про затвердження плану міських
заходів щодо відзначення
Дня захисту дітей
З метою належного відзначення в місті Дня захисту дітей, керуючись ст.42 п.3 п/п 20
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:
1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення Дня
захисту дітей в м.Знам’янка (додаток 1).
2. Затвердити план міських заходів щодо відзначення Дня захисту дітей (додаток 2).
3. Службі у справах дітей (начальник Л.Карпук), відділу молоді та спорту (нач.
Р. Ладожинська), Центру соціальних служб сім`ї, дітей та молоді (директор
Н.Шевченко), відділу культури і туризму (начальник С.Бабаєва), відділу освіти
(нач.Л.Грекова), забезпечити виконання зазначених заходів.
4. Відділу фінансово-господарського забезпечення ( начальник
О.Ковальчук)
перерахувати кошти за рахунок КФК 090802 «Інші програми соціального захисту
дітей», згідно з наданими рахунками в межах виділених бюджетних призначень та
кошторисних витрат.
5. Міським засобам інформації (головний редактор Н.Колєнченко) висвітлювати стан
виконання плану міських заходів щодо відзначення Дня захисту дітей .
6. Рекомендувати начальнику
Знам’янського відділу поліції головного

управління Національної поліції забезпечити публічний порядок під час
проведення міських заходів, присвячених відзначенню Дня захисту дітей.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти першого заступника
міського голови В.Загородню.

Міський голова

С.Філіпенко

Додаток 1

розпорядженням міського голови
від « 19 » квітня 2016 р. №80

Склад
організаційного комітету
з підготовки та відзначення Дня захисту дітей в м.Знам’янка
Голова
організаційного
комітету
Заступник
голови
організаційного комітету
Секретар організаційного
комітету

Міський голова

Філіпенко Сергій Іванович

Перший заступник міського Загородня
Валентина
голови
Григорівна
Начальник організаційного Зайченко Олена Анатоліївна
відділу

Члени
організаційного
комітету:
Бабаєва
Миколаївна

Світлана начальник відділу культури
та туризму

Грекова
Анатоліївна

Людмила начальник міського відділу
освіти

Гребенюк
Анатолійович

Сергій заступник міського голови з
питань
діяльності
виконавчих органів
Анатолій Старший
інспектор
з
мобілізаційної роботи

Головченко
Володимирович

Бензар Андрій Валерійович

начальник Знам’янського
відділу поліції ГУНП в
Кіровоградській області (за
згодою)
Захарчук Тетяна Василівна
заступник
голови
ГО
«Платформа
громадської
участі «Нове місто»
Зайченко
Віталій головний спеціаліст відділу
Вікторович
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
Зіньковська
Ірина начальник
відділу
Валентинівна
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
Коленченко Надія Іванівна
головний редактор газети
"Знам’янські вісті"
Карпук Лариса Дмитрівна
Начальник служби у справах
дітей
Ладожинська
Руслана начальник відділу молоді та
Анатоліївна
спорту
Ларіонов
Сергійович
Подвиженко
Іванович

Владислав

начальник Знам’янського
МРВ Управління ДСНС
України у Кіровоградській
області (за згодою)
Геннадій директор ЦДЮТ

Ратушна
Олександрівна

Ірина

керуюча
міськвиконкому

справами

представник
відділу
економічного
розвитку,
промисловості,
інфраструктури та торгівлі

Перший заступник
міського голови

В.Загородня

Додаток 2

розпорядженням міського голови
від « 19 » квітня 2016 р. №80

План
міських заходів щодо відзначення Дня захисту дітей

№
п/
п
1
2

3

Заходи

Дата місце та час
проведення

Організувати та провести:
Свято «Планета дитинства» для
випускників навчальних закладів з
числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківської опіки
День відкритих дверей

26.05.16
14.00
ЦДЮТ

31.05.
14.00
міськвиконком
(кімната № 7, 8)

Відповідальні за
виконання
Н.Шевченко

Л.Карпук

4
Міський парк відпочинку
-

-

Виставка-панорама
«Книжковими стежками літа»
(новинки дитячої літератури),
Ігрова карусель «Дитинства
чисте джерело»,
Казково-правовий
потяг
«Казки читаємо – права
вивчаємо».

-

Виставка
дитячих
декоративно-прикладного
мистецтва.

-

Майстер-клас
прикладного
мистецтва;
- Аква – грим;
Міський стадіон

-

5
-

6

-

01.06.2016
16.00

робіт

Святковий концерт

Грекова Л.А.

Грекова Л.А.
17.00

Міський парк відпочинку
- Розмальовка пальчиковими
фарбами Дерева побажань
«Моя мрія»
- Гра «Юні екстрасенси»
- Гра «Поступаємо в Театральний»

01.06.2016
16.00

Міський парк відпочинку
Дитячий турнір з шашок та шахів

01.06.
16.00

Спортивний майданчик
Ігрова програма «Клич друзівграймо разом»

Бабаєва С.М.

01.06.2016
16.00

Л.Карпук

Р. Ладожинська
Р.Ладожинська

7-

-

(Привокзальний мікрорайон)
Розмальовка
пальчиковими
фарбами Дерева побажань «Моя
мрія»
- Гра «Юні екстрасенси»
-Гра «Поступаємо в Театральний»

04.06.2016
16.00

Привокзальний мікрорайон
- Розважально-ігрова програма
Забезпечити
доставку
озвучувальної
апаратури
від
міськвиконкому
до
місця
проведення та вивезення по
закінченню;
- Забезпечити проведення заходу
музичними номерами
(Південний
мікрорайон)Розмальовка
пальчиковими
фарбами Дерева побажань «Моя
мрія»
- Гра «Юні екстрасенси»
-Гра «Поступаємо в Театральний»

04.06.2016
16.00

Л.Карпук

8-

9-

10

Здійснити заходи по прибиранню
території парку відпочинку та
стадіону

Л.Грекова
ГО «Платформа
громадської участі «Нове
місто»

05.06.2016
16.00

30.05 - 31.05.2016

05.06.2016
16.00

13

Забезпечити поінформованість
населення міста про проведення
заходів (розроблення макету афіші
та її замовлення)

до 16.05.2016

14

Забезпечити доставку
озвучувальної апаратури від
міського Палацу культури у парк
відпочинку та вивезення по
закінченню

12

Відділ освіти
Управління житловокомунального
господарства

Південний мікрорайон
- Розважально-ігрова програма
-Забезпечити
доставку
озвучувальної
апаратури
від
міськвиконкому
до
місця
проведення та вивезення по
закінченню;
- Забезпечити проведення заходу
музичними номерами
Забезпечити роботу святкової
торгівлі та дитячих атракціонів у
міському парку відпочинку

11-

Л.Карпук

Л.Грекова
ГО «Платформа
громадської участі «Нове
місто»

01.06.2016

Відділ економічного
розвитку промисловості
та торгівлі

О.Зайченко
Л.Карпук

01.06.2016
С.Бабаєва

15

Забезпечити доставку лавочок у
міський парк відпочинку та
вивезення по закінченню заходів

16

Підготувати лист на начальника
Знам’янського відділу поліції
ГУНП в Кіровоградській області
щодо забезпечення належного
громадського порядку,особистої та
майнової безпеки громадян під час
проведення заходів у міському
парку відпочинку та обмеження
автомобільного транспорту під час
проведення урочистої ходи.
Направити клопотання по
забезпеченню чергування машини
швидкої та невідкладної медичної
допомоги парку відпочинку під час
проведення заходів
Рекомендувати начальнику
Знам’янського МРВ
Управління ДСНС України у
Кіровоградській області прийняти
участь у міських заходах та
забезпечити:
- наявність пожежного автомобіля
з обладнанням, яке
використовується при гасінні
вогню для ознайомлення дітей із
способами гасіння.

17

18

19

Доручити управлінню соціального
захисту населення відповідно до
клопотання голови міської Спілки
ветеранів АТО підготувати списки
дітей загиблих учасників АТО та
здійснити їм виплату одноразової
матеріальної допомоги у розмірі
1000.00 грн. (одна тисяча грн..) згідно
з додатком 3.

Перший заступник
міського голови

01.06.2016

Управління житловокомунального
господарства

до 25.05.2016

Відділ інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю

До 30. 05.2016

Відділ молоді та спорту

01.06.2016
Міський парк
відпочинку

В.Ларіонов
С.Балан

до 30.05.2016

А.Волошина

В.Загородня

Додаток 3

розпорядженням міського голови
від « 19 » квітня 2016 р. №80

СПИСОК
на отримання одноразової матеріальної допомоги (дітям, загиблих у зоні
антитерористичної операції) з нагоди Дня захисту дітей
ПІБ члена сім’ї загиблого учасника АТО,
родинний зв’язок
Гола Юлія Олександрівна, дружина
Носкова Ніна Іванівна, бабуся (опікун)
Капелюха Анна Володимирівна колишня
дружина Капелюхи Сергія Вікторовича
Єфремова Юлія Миколаївна, дружина

ПІБ дитини загиблого учасника
АТО
Голий Мирослав Вікторович
Носков Тимофій Андрійович
Капелюха Валерія Сергіївна
Єфремова Ганна Дмитрівна Єфремов
Дмитро Дмитрович

