
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
від 18.09.2019 № 119 

м. Золотоноша 

 

Про проведення в рамках VIІ-го Всеукраїнського  

«Фестивалю чорнобривців» юнацького Фестивалю  

патріотичної пісні «Героям Слава!» 

 

З метою належної організації та проведення в рамках VIІ-го 

Всеукраїнського «Фестивалю чорнобривців» юнацького Фестивалю 

патріотичної пісні «Героям Слава!», керуючись п. 1, 20 ч. 4 ст. 42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування” в Україні, - 

1. Затвердити дату та час проведення Фестивалів 20-21 вересня 2019 року 

з 08.00 по 23.00 години. 

2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення в рамках  

VIІ-го Всеукраїнського «Фестивалю чорнобривців» юнацького Фестивалю 

патріотичної пісні «Героям Слава!» (додаток 1) 

3. Затвердити план підготовки та проведення в рамках VIІ-го 

Всеукраїнського «Фестивалю чорнобривців» юнацького Фестивалю 

патріотичної пісні «Героям Слава!» (додаток 2), та сценарний план проведення 

фестивалів (додаток 3). 

4. Начальникам управлінь та відділів міськвиконкому забезпечити 

виконання «Плану підготовки та проведення в рамках VIІ-го Всеукраїнського 

«Фестивалю чорнобривців» юнацького Фестивалю патріотичної пісні «Героям 

Слава!». 

5. Рекомендувати керівникам КП «Міський водоканал» (Кузнєцов С.В.), 

Золотоніського відділу ГУ НП в Черкаській області (Горбачов Б.М.), 

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 в рамках VIІ-го 

Всеукраїнського «Фестивалю чорнобривців» юнацького Фестивалю 

патріотичної пісні «Героям Слава!». 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Ніщенко М.Е. та відділ культури (Щербатюк С.М.) 

 

Міський голова        В.О.Войцехівський 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

від 18.09.2019 № 119 

                                                                      СКЛАД  

організаційного комітету підготовки та проведення в рамках VIІ-го 

Всеукраїнського «Фестивалю чорнобривців»  

юнацького Фестивалю патріотичної пісні «Героям Слава!» 

 

ПІП Посада  

Ніщенко М.Е. 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 

Вареник Л.В. завідувач сектору у справах молоді та спорту служби 

у справах дітей, молоді та спорту, заступник голови 

оргкомітету 

Строкань О.М.  начальник відділу освіти 

Левченко В.А начальник відділу організаційного забезпечення,       

контролю та кадрової роботи 

Флоренко О.А. начальник управління ЖКГ 

Неліна Л.Т. директор центру соціальної допомоги 

Капля А.М. кореспондент газети «Златокрай» 

Кузнєцов С.В. директор КП «Міський водоканал» (за згодою) 

Горбачов Б.М. начальник Золотоніського відділу ГУ НП в 

Черкаській області (за згодою) 

Лисенко Є.В. директор Золотоніського коледжу ветеринарної 

медицини БНАУ (за згодою) 

Антонова В.О. Директор КП „Золотоніський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою) 

 
 

 

 

Керуючий справами        О.В.Шакура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

Додаток 2 

до розпорядження міського голови  

від 18.09.2019 № 119  

 

План підготовки та проведення в рамках VIІ-го  

Всеукраїнського «Фестивалю чорнобривців»  

юнацького Фестивалю патріотичної пісні «Героям Слава!». 

 

20-21 вересня 2019 року 

№ 

п/п 

Завдання  Термін 

виконання 

Відповідальні  

1 Провести нараду відповідальних 09.09.2019 

16.09.2019 

Ніщенко М.Е. 

Щербатюк С.М. 

2 Написати сценарій та кошторис свята 06.09.2019 Щербатюк С.М. 

Лелека В.П. 

3 Забезпечити озвучення на площі «Героїв 

Майдану» та в парку культури та 

відпочинку ім. Т.Г.Шевченка 

20.09.2019 

21.09.2019 

Щербатюк С.М. 

Строкань О.М. 

4 Навести належний санітарний стан на 

центральній площі міста та території 

парку ім. Т.Г.Шевченка 

до 

20.09.2019 

Масло О.М. 

Флоренко О.А. 

Кузнєцов С.В. 

5 Організувати святкову торгівлю та 

дозвілля 

20.09.2019 

21.09.2019 

Остроглазова В.В. 

Шамчук О.Ю. 

Щербатюк С.М. 

6 Забезпечити належне освітлення місць 

проведення свята та підключення до 

електромережі 

20.09.2019 

21.09.2019 

Масло О.М. 

Восколович В.В. 

7 Провести афішування до 

20.09.2019 

Щербатюк С.М. 

Алюкова Н.М. 

8 Запросити розважальні атракціони для 

дітей та дорослих 

21.09.2019 Остроглазова В.В. 

Шамчук О.Ю. 

9 Організція та проведення конкурсів та 

виставок 

21.09.2019 Строкань О.М. 

Щербатюк С.М. 

Остроглазова В.В. 

Вареник Л.В. 

10 Організувати та провести заїзд та 

реєстрацію учасників Фестивалю 

20.09.2019 Ніщенко М.Е. 

Строкань О.М. 

Щербатюк С.М. 

Омельченко О.М. 

11 Провести відбірковий тур Фестивалю 

патріотичної пісні 

20.09.2019 Ніщенко М.Е. 

Щербатюк С.М. 

Лелека В.П. 

Строкань О.М. 

12 Забезпечити проведення гала-концерту 

переможців Фестивалю патріотичної 

пісні та членів зіркового  журі 

 

21.09.2019 Ніщенко М.Е. 

Щербатюк С.М. 



                                                                               

13 Забезпечити перекриття руху та охорону  

правопорядку в місті під час проведення 

масових заходів 

20.09.2019 

21.10.2019 

Горбачов Б.М. 

14 Встановити баки для сміття в місцях 

проведення свята 

20.09.2019 Флоренко О.А. 

Кузнєцов С.В. 

15 Забезпечити присутність медичного 

працівника в місцях де 

проводитимуться масові заходи 

20.09.2019 

21.09.2019 
Антонова В.О. 
 

16 Забезпечити прибирання території та 

вивезення сміття з місць проведення 

свята 

21.09.2019 

22.09.2019 

Флоренко О.А. 

Кузнєцов С.В. 

17 Забезпечити столами та стільцями 

учасників конкурсів та виставок 

21.09.2019 Строкань О.М. 

Омельченко О.М. 

Лисенко Є.В. 

18 Запросити на Фестиваль гостей та 

делегації 

до 

18.09.2019 

Левченко В.А. 

19 Забезпечити квітами для покладання  21.09.2019 Дикий В.М. 

Щербатюк С.М. 

 

20 Забезпечити побудову колони та її рух 

під час ходи вишиванок 

21.09.2019 Зубенко С.А. 

21 Забезпечити присутність медичного 

працівника в колоні під час руху 

21.09.2019 Антонова В.О. 

 

 

 

Керуючий справами        О.В.Шакура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                               

Додаток 3 

до розпорядження міського голови  

від 18.09.2019 № 119  

 

Сценарний план 

проведення в рамках VIІ-го Всеукраїнського «Фестивалю чорнобривців»  

юнацького Фестивалю патріотичної пісні «Героям Слава!» 

 

20 вересня: 

 

12:00 – реєстрація учасників фестивалю патріотичної пісні “Героям слава”, 

прослуховування 

13:00 – флеш-моб до Дня Миру від колективу Спеціалізованої школи №2 

інформаційних технологій 

 

21 вересня  

 

09:00 – Початок роботи дитячих локацій. Аніматори, батути, бодіарти, 

солодка вата, кульки та інші розваги для дітей. Все очікує на найменших 

золотонісців біля літньої сцени, а також на вулиці Шевченка (від маркету 

«Злагода» до ресторану «Весна»); 

10:00 – Алея митців. У парку Шевченка відбудеться виставка-продаж 

майстрів декоративно ужиткового мистецтва та художників; 

10:00 – Виставка-продаж меду в районі флагштоку парку Шевченка; 

10:30 – формування колони для руху в ході вишиванок від пам’ятного 

знаку «Танк» до площі «Героїв Майдану»; 

11:00 – урочисте зібрання на Центральній площі міста з нагоди 443-ї 

річниці з Дня заснування міста. Нагородження містян. 

11:00 – Чорнобривциве мистецтво. У парку Шевченка зустрічайте майстер-

класи з усіх видів декоративно-ужиткового та гончарного мистецтва; 

11:00 – фотоконкурс «Чорнобривцева Золотоноша». За пам’ятником 

Шевченку розгорнуться фото-зони шкільних, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів; 

11:00 – «Королева Фестивалю». На Садовому проїзді відомі салони краси 

міста упродовж дня будуть створювати образ Королеви фестивалю; 

11:30 – «Дефіле у вишиванках». Справжній показ національної моди на 

площі «Героїв Майдану»; 

12:00 – Золотоніські смаколики. На Садовому проїзді кондитери створять 

солодощі золотоніського виробництва, якими почастують охочих; 

 «Караоке на фонтані». Вокальний конкурс біля фонтанів на Садовому; 

12:00 – Шаховий турнір. Парк імені Шевченка; 

13:00 – Спортивна локація. Показові виступи спортивних секцій та клубів 

міста на танцмайданчику парку імені Шевченка; 

13:00 – «Караоке на фонтані». Вокальний конкурс біля фонтанів на 

Садовому; 

 

16:00 – «ZoloDance». Танцювальний батл перед пам’ятником Шевченка; 



                                                                               

14:00 – Відзначення переможців конкурсів, нагородження, гала-концерт 

переможців юнацького фестивалю патріотичної пісні «Героям слава!» та членів 

зіркового журі (літня сцена); 

18:00 – пінна вечірка (колишній танцмайданчик парку імені 

Т.Г.Шевченка); 

21:00 – святкова дискотека (колишній танцювальний майданчик парку 

імені Т.Г. Шевченка); 

Упродовж дня в парку Шевченка працюватимуть заклади харчування. 

 

 

Керуючий справами        О.В.Шакура  

 


