
 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 13.09. 2018 № 138 

м. Золотоноша 

 

Про відзначення 442-ї річниці з Дня  

заснування міста та 75-ї річниці визволення  

міста від фашистських загарбників 

 

З метою відзначення 442-ї річниці з Дня заснування міста та 75-ї річниці 

визволення міста від фашистських загарбників, керуючись п. 1, 20 ч. 4 ст. 42 

Закону України „Про місцеве самоврядування” в Україні, - 

 

1. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, 

присвячених 442-й річниці з Дня заснування міста та 75-й річниці визволення 

міста від фашистських загарбників (додаток 1). 

2. Затвердити сценарний план заходів, присвячених 442-й річниці з Дня 

заснування міста та 75-й річниці визволення міста від фашистських загарбників 

(додаток 2). 

3. Затвердити план з підготовки та проведення заходів, присвячених 442-й 

річниці з Дня заснування міста та 75-й річниці визволення міста від 

фашистських загарбників (додаток 3). 

4. Начальникам управлінь та відділів виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради забезпечити виконання „Плану підготовки та проведення заходів, 

присвячених 442-й річниці з Дня заснування міста та 75-й річниці визволення 

міста від фашистських загарбників ”. 

5. Рекомендувати керівникам КП „Міський водоканал”, Золотоніського 

міського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Черкаській обл. (Охріменко О.В.), Золотоніського центру первинної медико-

санітарної допомоги (Антонова В.О.), Золотоніського коледжу ветеринарної 

медицини БНАУ (Лисенко Є.В.), вжити заходів по виконанню завдань „Плану 

підготовки та проведення заходів, присвячених 442-й річниці з Дня заснування 

міста та 75-й річниці визволення міста від фашистських загарбників ”. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Суддю С.В. та відділ культури (Щербатюк С.М.). 

 

 

Міський голова        В.О.Войцехівський 
 

 
Щербатюк 53329 





Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

від 13.09.2018 № 138  
 

 СКЛАД  

організаційного комітету міськвиконкому з нагоди 442-ї річниці з Дня 

заснування міста та 75-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників 

 

ПІП Посада  

Суддя С.В. голова організаційного комітету, заступник міського 

голови 

Члени організаційного комітету: 

Щербатюк С.М. начальник відділу культури 

Лелека В.П. директор міського будинку культури 

Дикий В.М. начальник відділу внутрішньої політики 

Остроглазова В.В. начальник управління економіки 

Засенко Н.І. начальник служби у справах дітей, молоді та спорту 

Скиба Н.І. директор міського центру соціальних служб сім’ї, 

дітей та молоді 

Строкань О.М.  начальник відділу освіти 

Левченко В.А начальник відділу організаційного забезпечення,       

контролю та кадрової роботи 

Зубенко С.А. начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій 

Флоренко О.А. начальник управління житлово-комунального 

господарства 

Капля А.М. кореспондент газети „Златокрай” (за згодою) 

Мотрич Р.М. голова міської ради ветеранів (за згодою) 

 керівник КП „Міський водоканал” (за згодою) 

Охріменко О.В. начальник Золотоніського міського відділу поліції 

ГУ Національної поліції в Черкаській обл. (за 

згодою) 

Лисенко Є.В. директор технікуму ветмедицини (за згодою) 

Антонова В.О. головний лікар Золотоніського центру первинної 

медико-санітарної допомоги (за згодою) 

 

 

Керуючий справами     О.В. Шакура 

 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 13.09. 2018 № 138 

 

Сценарний план 

проведення заходів, присвячених 442-й річниці з Дня заснування міста  

та 75-й річниці визволення міста від фашистських загарбників 

 

23.09.2018 

Міськвиконком  

900 – 945   – гра духового оркестру біля Дошки пошани; 

930 – 945   – шикування колони для урочистої ходи; 

945 – 1000   – урочиста хода від міськвиконкому до „Меморіалу Слави”; 

1000 – 1050  – проведення мітингу: 

 гімн України у виконанні духового оркестру; 

 панахида; 

 виступ-вітання міського голови; 

 виступ голови міської організації ветеранів; 

 хвилина мовчання; 

 покладання квітів; 

 гімн України у виконанні духового оркестру; 

 

23.09.2018 

Площа «Героїв Майдану» 

1030 – 1040  – реєстрація учасників молодіжного спортивного флеш-мобу. 

1040      – проведення молодіжного спортивного флеш-мобу – 

пробігу. 

 

 23.09.2018 

Парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка 

900     – початок виставки робіт майстрів декоративно-ужиткового 

мистецтва та позашкільних навчальних закладів; 

1100 – 1145  – гра духового оркестру; 

1200 – 1400  – тематичний концерт кращих колективів та виконавців міста, 

нагородження кращих за професією, молодого подружжя, новонародженого, 

багатодітної родини, переможців конкурсу „кращий двір, краще подвір’я”; 

1400 – 1530  – святковий концерт талановитих дітей міста. 

1600 – 1800  – естрадно-розважальний концерт „дискотека 90”; 

1800    – дискотека. 

 

 Протягом дня в парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка 

працюватимуть заклади громадського харчування та дитячі розважальні 

атракціони. 

 

Керуючий справами       О.В. Шакура 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від 13.09. 2018 № 138 

 

План 

підготовки та проведення 442-ї річниці з Дня заснування міста та 75-ї річниці 

визволення міста від фашистських загарбників 
№ 

п/п 

Завдання  Термін 

виконання 

Відповідальні  

1 Провести нараду відповідальних осіб 14.09.2018 

21.09.2018 

Суддя С.В. 

Щербатюк С.М. 

2 Написати сценарій до 20.09.2018 Щербатюк С.М. 

Лелека В.П. 

3 Забезпечити озвучення : 

- біля „Меморіалу Слави” 

- в парку культури та відпочинку  

ім. Т.Г.Шевченка 

23.09.2018 

 

 

Щербатюк С.М. 

Лелека В.П. 

Кравченко Ю.О. 

5 Забезпечити музичний супровід 23.09.2018 

 

 

Щербатюк С.М 

Лелека В.П. 

Кравченко Ю.О. 

6 Навести належний санітарний стану по місту    

(площа „Героїв Майдану”, парк  

ім. Т.Г.Шевченка, прилеглі вулиці, 

Меморіальний парк) 

 

23.09.2018 

Флоренко О.А. 

Керівники  

підприємств 

7 Забезпечити написання листа про ввімкнення 

„Вічного вогню” 

23.09.2018 Левченко В.А. 

8 Запросити делегації для участі у святкових 

заходах 

до 22.09.2018 Левченко В.А. 

9 Забезпечити квітами та корзинами для 

покладання  

23.09.2018 Дикий В.М. 

Щербатюк С.М. 

Лелека В.П. 

10 Провести афішування до 21.09.2018 Щербатюк С.М. 

Алюкова Н.М. 

11 Забезпечити правопорядок в місті під час 

проведення масових заходів. 

23.09.2018 

 

Охріменко О.В. 

12 Встановити баки для сміття в парку  

ім. Т.Г.Шевченка 

23.09.2018 Флоренко О.А. 

 

13 Забезпечити присутність лікаря для надання 

невідкладної медичної допомоги, в разі 

потреби, у місцях, де проводитимуться масові 

заходи 

23.09.2018 

 

Антонова В.О. 

14 Організувати виїзну торгівлю, дитячі 

атракціони та дозвілля для молоді на 

території парку культури та відпочинку  

ім. Т.Г.Шевченка 

23.09.2018 Остроглазова В.В. 

Щербатюк С.М. 

 

15 Вивезти сміття з місць проведення свята 24.09.2018 

 

Флоренко О.А. 

 

 

 

Керуючий справами     О.В. Шакура 


