
 

У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від „  17  ”  лютого 2017 року                                                                                        № 12 
 

                                                         
Про відзначення в м. Кропивницькому 

Дня Європи у 2017 році 

 

 

 Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Указ 

Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи», 

на підставі пропозицій виконавчих органів Кіровоградської міської ради :    

 1. Утворити організаційний комітет з відзначення в м. Кропивницькому 

Дня Європи у 2017 році. 

 2. Затвердити : 

 1) заходи, пов’язані з проведенням в м. Кропивницькому Дня Європи у 

2017 році (додаються); 

 2) склад організаційного комітету з відзначення в м. Кропивницькому 

Дня Європи у 2017 році згідно з додатком. 

 3. Виконавчим органам Кіровоградської міської ради до 22 травня  

2017 року надати управлінню економіки Кіровоградської міської ради 

інформацію щодо виконання затверджених заходів. 

 4. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити 

заходи, пов’язані з проведенням в м. Кропивницькому Дня Європи у        

2017 році, у віснику Кіровоградської міської ради „Вечірня газета”. 

 5. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення розмістити дане 

розпорядження на офіційній сторінці Кіровоградської міської ради в мережі 

Інтернет.  

 6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А. Райкович 
 

 

 

Малиновська 36 13 35 



                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                          Розпорядження міського голови 

                                                                           „  17 ”  лютого  2017  

                                                                          №  12 

 

ЗАХОДИ,  

пов’язані з проведенням в м. Кропивницькому Дня Європи у 2017 році 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

1 Провести у закладах культури міста:  

- мультимедійний урок «Європа. 

Зупинка «Франція»; 

- квест «Зоряне сяйво країн Європи»; 

- слайд-подорож «Відкриваємо для 

себе Європу»; 

- день інформації «Європейська 

мозаїка»; 

- літературний глобус «На 

європейській хвилі»; 

- інформаційний екскурс «Цікаво про 

країни Європи» 

Травень  

2017 року 

Відділ культури і 

туризму  

2 Провести у дитячо-юнацьких клубах 

за місцем проживання молоді  

конкурси з питань національних 

культурних традицій народів Європи, 

виставки поробок та малюнків на 

теми національних костюмів; 

- організувати проведення 

інформаційно-просвітницької акції 

серед студентської молоді вищих 

навчальних закладів міста 

„Європейська весна”; 

- залучити до фестивалю „Єврофест -

2017” колективи дитячо-юнацьких 

клубів 

Травень 

2017 року  

Відділ сім’ї та 

молоді 

3 

 

 

 
 

 

Провести зі спортивною 

громадськістю міста заходи, 

присвячені Дню Європи :  

- міські змагання з баскетболу; 

-всеукраїнські змагання з велоспорту; 

- змагання з настільного тенісу; 

- олімпійський день здоров’я 
 

 Травень 

2017 року 

 
 

  

Відділ фізичної 

культури та спорту   
  



2 
1 2 3 4 

4 Провести у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста наступні 

заходи :  

- інформаційні дні «Україна-

європейська країна»; 

- дискусійні клуби, круглі столи, 

спрямовані на розширення знань 

учнівської молоді про процеси 

євроінтеграції в Україні; 

- регіональний конкурс малюнків 

«Країни Європи моїми очима»; 

- регіональний конкурс світлин 

«Європейське обличчя мого краю»; 

- взяти участь у обласному фестивалі 

„Єврофест-2017” 

Травень 

2017 року 

Управління освіти 

5 Розмістити на офіційному сайті 

Кіровоградської міської ради Заходи, 

пов’язані з проведенням в                   

м. Кропивницькому Дня Європи    

Лютий  

2017 року 

Відділ  

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення  

6 Запросити на урочистості з нагоди 

відзначення у м. Кропивницькому  

Дня Європи Представництво 

Європейського Союзу в Україні 

Травень 

2017 року 

Управління 

економіки 

 

 

 

Начальник управління економіки  

Кіровоградської міської ради                                                     А. Паливода 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 

 до розпорядження міського  

 голови 

 « 17 » лютого  2017  

                                                                                № 12 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з відзначення в м. Кропивницькому  

 Дня Європи у 2017 році 

 

Голова оргкомітету 

   

 Табалов  

Андрій Олександрович 

- секретар міської ради 

   

Заступники голови оргкомітету: 

   

Грабенко  

Олександр Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

   

Паливода 

Андрій Анатолійович 

- начальник управління економіки  

   

Члени організаційного комітету: 

   

Арутюнян 

Олена Сергіївна 

- голова ради Євроклубів 

Кіровоградщини (за згодою) 

   

Дорохіна 

Людмила Володимирівна 

- начальник відділу сім’ї та молоді 

   

Колодяжний  

Сергій Олександрович 

- начальник відділу фізичної культури 

та спорту 

   

Костенко 

Лариса Давидівна 

- начальник управління освіти 

   

Макарук  

Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони 

здоров’я  

   

Назарець  

Анна Федорівна 

- начальник відділу культури і туризму 
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Кухаренко  

Віктор Іванович 

- начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства 

   

Якунін 

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із 

засобами масової інформації 

 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                  А. Паливода 

 


