
 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 14.09. 2021 № 131 

м. Золотоноша  

 

Про відзначення 445-ї річниці з Дня  

заснування міста та 78-ї річниці визволення  

міста від фашистських загарбників 

 

З метою відзначення 445-ї річниці з Дня заснування міста та 78-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 445-й річниці з Дня заснування міста та 78-й річниці визволення 

міста від фашистських загарбників згідно з додатком 1. 

2. Затвердити сценарний план заходів, присвячених 445-й річниці з Дня 

заснування міста та 78-й річниці визволення міста від фашистських загарбників 

згідно з додатком 2. 

3. Затвердити план з підготовки та проведення заходів, присвячених 445-й 

річниці з Дня заснування міста та 78-й річниці визволення міста від 

фашистських загарбників згідно з додатком 3. 

4. Начальникам управлінь та відділів виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради забезпечити виконання „Плану підготовки та проведення заходів, 

присвячених 445-й річниці з Дня заснування міста та 78-й річниці визволення 

міста від фашистських загарбників ”. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

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

 

 

Міський голова                     Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Станіслав Щербатюк  53329 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

від 14.09.2021 № 131 

 

 СКЛАД  

організаційного комітету міськвиконкому з нагоди 445-ї річниці з Дня 

заснування міста та 78-ї річниці визволення міста від фашистських 

загарбників 

 

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 

Боченкова В.В. начальник відділу зв’язків з громадою 

Остроглазова В.В. начальник відділу прогнозування та розвитку 

громади 

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

спорту 

Строкань О.М.  начальник відділу освіти 

Строкань М.Д. головний спеціаліст служби у справах дітей молоді 

та спорту  

Левченко В.А начальник відділу організаційного забезпечення,       

контролю та кадрової роботи 

Луща О.О. начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій 

Харін А.В. начальник управління житлово-комунального 

господарства 

Охріменко О.В. начальник Золотоніського відділу поліції ГУ 

Національної поліції в Черкаській обл. (за згодою) 

 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови  

від 14.09.2021 № 131 

 

Сценарний план 

проведення заходів, присвячених 445-й річниці з Дня заснування міста  

та 78-й річниці визволення міста від фашистських загарбників 

 

18 вересня  

Парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка: 

1000 – виставка – дегустація підприємств громади;  

1000 – виставка – продаж майстрів декоративного мистецтва; 

1100 – фестиваль колективів народної музики „Два кольори”. 

 

Село Коробівка: 

1000 – шашковий турнір пам’яті Назара Крупки. 

 

19 вересня  

Пам’ятний знак „Танк”: 

0900 – урочиста хода. 

 

Площа „Героїв Майдану”: 

0915 – урочистості з нагоди Дня міста; 

0945 – виступ духового оркестру. 

 

Фонтан на Садовому проїзді: 

1000 – „Караоке на Фонтані”. 

 

Садовий проїзд: 

1030 – дефіле „Українська вишиванка”. 

 

Пам’ятник Т.Г.Шевченку: 

1100 – танцювальний флеш-моб; 

1100 – виставка техніки. 

 

Парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка: 

1130 – практичний майстер-клас „наукові лабораторії”; 

1130 – столи достатку сіл громади; 

1200 – концерт колективу „Золоті ворота” 

 

23 вересня 

0900 –мітинг з нагоди Дня Визволення міста Золотоноші. 

 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови  

від 14.09.2021 № 131 

 

План 

підготовки та проведення 445-ї річниці з Дня заснування міста та 78-ї річниці 

визволення міста від фашистських загарбників 

 
№ 

п/п 

Завдання  Термін 

виконання 

Відповідальні  

1 Провести нараду відповідальних осіб 06.09.2021 

14.09.2021 

Ніщенко М.Е. 

Щербатюк С.М. 

2 Написати сценарій до 14.09.2021 Щербатюк С.М. 

Лелека В.П. 

3 Забезпечити озвучення : 

- площа „Героїв Майдану”,  

- біля „Меморіалу Слави” 

- в парку культури та відпочинку  

ім. Т.Г.Шевченка 

 

18.09.2021 

19.09.2021 

23.09.2021 

 

 

Щербатюк С.М. 

Лелека В.П. 

 

4 Навести належний санітарний стану по місту    

(площа „Героїв Майдану”, парк  

ім. Т.Г.Шевченка, прилеглі вулиці, 

Меморіальний парк) 

 

18.09.2021 

19.09.2021 

23.09.2021 

 

Харін А.В. 

Керівники  

підприємств 

5 Запросити делегації для участі у святкових 

заходах 

до 17.09.2021 Левченко В.А. 

6 Забезпечити квітами для покладання  23.09.2021 Боченкова В.В. 

Щербатюк С.М. 

Лелека В.П. 

7 Забезпечити правопорядок в місті під час 

проведення масових заходів. 

18.09.2021 

19.09.2021 

 

Охріменко О.В. 

8 Встановити баки для сміття в парку  

ім. Т.Г.Шевченка 

18.09.2021 

19.09.2021 

Харін А.В. 

 

9 Організувати виїзну торгівлю, дитячі 

атракціони та дозвілля для молоді на території 

парку культури та відпочинку  

ім. Т.Г.Шевченка 

18.09.2021 

19.09.2021 

 

Остроглазова В.В. 

Харін А.В. 

 

10 Вивезти сміття з місць проведення свята 20.09.2021 

 

Харін А.В. 

 

 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 

 
 


