
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 14.06.2017 № 86  

м. Золотоноша 

 

Про надання дозволу на проведення загальноміського  

та шкільних випускних вечорів 

 

 З метою організованого закінчення навчального року, проведення 

загальноміського та шкільних випускних вечорів, керуючись п. п. 1, 7, 20  

ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

1. Надати дозвіл відділу освіти (Строкань О.М.) на проведення міського вечора 

випускників на території центральної площі міста 24 червня 2017 року з 19
00

 по 

21
30

 та шкільних випускних вечорів у загальноосвітніх навчальних закладах 

міста. 

2. Затвердити План заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням 

загальноміського свята для випускників 11-х класів шкіл міста (додається). 

3. Керівникам установ освіти: 

3.1.Провести цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями 11 

класів. 

3.2.Забезпечити жорсткий контроль за дотриманням правил з безпеки 

життєдіяльності під час проведення загальноміського та шкільних випускних 

вечорів, організоване проведення усіх заходів, не допустити порушень 

громадського порядку. 

4. Золотоніському відділу поліції ГУНП в Черкаській області 

(Охріменко О.В.): 

4.1.Забезпечити чергування працівників міліції на центральній площі міста 

та в навчальних закладах при проведенні випускних вечорів за погодженням з 

відділом освіти. 

4.2.Перекрити рух транспорту з 17
30

 по 21
30 

по вул. Шевченка (від 

перехрестя вул. Шевченка - вул. Черкаська до перехрестя вул. Шевченка - вул. 

Новоселівська); по вул. Незалежності (від перехрестя вул. Незалежності - вул. 

Черкаська до військкомату); по вул. Благовіщенській (перехрестя вул. 

Благовіщенська – вул. Черкаська); по вул. Садовий Проїзд (біля центральної 

районної лікарні) на період проведення заходів. 
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5. Головному лікарю лівобережної станції швидкої медичної допомоги 

Гичці Н.М. забезпечити чергування карети швидкої допомоги на території 

центральної площі міста під час проведення загальноміського випускного 

вечора. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Суддю С.В. та відділ освіти (Строкань О.М.). 

 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строкань 53303 
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Додаток 

до розпорядженням міського голови 

від ___________ 2017 № _______ 

 

 

П Л А Н  

заходів щодо підготовки та проведення загальноміського свята  

випускників 11-х класів шкіл міста (24.06.2017)  

 

№ Завдання 
Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Провести нараду для відповідальних за 

проведення випускного вечора 

16.06.2017 

 

Суддя С.В. 

2. Написати сценарій випускного вечора 06.06. 2017 Строкань О.М. 

Строкань Н.В. 

3. Побудувати колону випускників та 

організувати її рух  

24.06.2017 

 

Зубенко С.А. 

Строкань Н.В.  

 

4. Забезпечити озвучення: 

- Парк культури та відпочинку  

ім. Т.Г.Шевченка; 

- Меморіальний парк; 

- Центральна площа міста. 

24.06.2017 

 

Строкань О.М. 

Омельченко О.М. 

 

Щербатюк С.М.  

 

 

5. Забезпечити належний санітарний стан місць 

до проведення заходу 

24.06.2017 

 

Масло О.М. 

Кузнєцов С.В. 

6. Забезпечити освітлення: 

- Парк ім. Т.Г. Шевченка; 

- Меморіальний парк; 

- Центральна площа міста. 

Забезпечити безперебійне енергопостачання 

у вищезазначених місцях 

24.06.2017 Масло О.М. 

Восколович В.В. 

7. Забезпечити участь ведучої на святі 

випускного вечора Берднік С.О. (парк  

ім. Т.Г.Шевченка) 

24.06.2017 Строкань О.М. 

 

8. Забезпечити участь ведучої на святі 

випускного вечора Кобець Т.В. 

(Меморіальний парк) 

 

24.06.2017 

Строкань О.М. 

Омельченко О.М 

 

 Забезпечити участь ведучої на святі 

випускного вечора Долгушина В. І. (площа 

Героїв Небесної Сотні) 

24.06. Щербатюк С.О. 

9. Забезпечити правопорядок у місті під час 

проведення загальноміського випускного 

вечора та випускних вечорів у навчальних 

24.06.2017 

 

Охріменко О.В. 
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закладах 

10. Забезпечити 4 столи та 2 стільці для 

встановлення апаратури на площі  

24.06.2017 Строкань О.М. 

Омельченко О.М.             

11. Забезпечити металеві стійки для огорожі на 

період проведення заходу 

24.06.2017 

 

Щербатюк С.М. 

 

12. Забезпечити корзини з квітами для 

покладання до: 

- пам'ятника Т.Г.Шевченка; 

- у Меморіальний парк; 

- пам’ятника Героїв Небесної Сотні 

24.06.2017 

 

Керівники 

навчальних 

закладів 

 

13. На період заходів перекрити рух транспорту 

з 17
30

–21
00

 по вул. Шевченка (від перехрестя 

вул. Шевченка - вул. Черкаська до 

перехрестя вул. Шевченка - вул. 

Новоселівська); по вул. Незалежності (від 

перехрестя вул. Незалежності -  

вул. Черкаська до військкомату); по  

вул. Благовіщенській (від перехрестя  

вул. Благовіщенська – вул. Черкаська до 

технікуму ветеринарної медицини); по вул. 

Садовий Проїзд (біля центральної районної 

лікарні) 

 

24.06.2017 

 

Охріменко О.В.  

14. Забезпечити чергування карети швидкої 

допомоги на території центральної площі 

міста під час проведення загальноміського 

випускного вечора 

24.06.2017 

 

Гичка Н.М. 

15. Підготувати виступ-вітання для міського 

голови 

24.06.2017 

 

Левченко В.А.  

 

 

 

Керуючий справами        О.В. Тітаренко 
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