УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від 11.08.2011 № 201рг
м.Красноармійськ

Про святкування 136-ої
річниці міста Красноармійська
та Дня Шахтаря

У зв’язку зі святкуванням 136-ої річниці міста Красноармійська та Дня Шахтаря
28 серпня 2011 року, керуючись статтями 42,59 Закону України Про місцеве самоврядування
в Україні», -

1.

Створити

організаційний

комітет

про

святкування

136-ої

річниці

міста Красноармійська та Дня Шахтаря (додається).

2. Затвердити заходи по святкуванню 136-ої річниці міста Красноармійська та
Дня Шахтаря (додаються).

3.

Оргкомітету

(Балашов)

забезпечити

організацію

проведення

заходів

по

святкуванню 136-ої річниці міста Красноармійська та Дня Шахтаря.

4. Організацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ з
питань внутрішньої політики (Маглеваній) та відділ культури, туризму та охорони
культурної спадщини (Темець).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови
Балашова В.Ю., Капінус В.Г., Мєщана О.М.

В.о. міського голови

Г.О.Гаврильченко

2
Затверджено
розпорядження міського голови
11.08.2011 № 201рг

Склад
організаційного комітету по святкуванню
136-ої річниці міста Красноармійська та Дня Шахтаря

Балашов
Володимир Юрійович

- заступник міського голови,
голова оргкомітету

Капінус
Валентина Георгіївна

- заступник міського голови,
заступник голови оргкомітету

Мєщан
Олександр Миколайович

- заступник міського голови,
заступник голови оргкомітету

Ярова
Ніна Петрівна

- керуючий справами виконкому міської ради,
заступник голови оргкомітету

Баленко
Лідія Олександрівна

- головний спеціаліст організаційно-контрольного
відділу, секретар оргкомітету

Члени оргкомітету:
Алексєєва
Надія Григорівна

- начальник відділу інформації, іміджєвої політики та
зв’язків з громадськістю

Баркулов
Юрій Вікторович

- генеральний директор ТОВ «Телекомпанія «Орбіта»
(за згодою)

Ветошко
Оксана Володимирівна

- головний редактор Красноармійської регіональної
газети «Маяк» (за згодою)

Довгаль
Світлана Петрівна

- начальник організаційно-контрольного відділу
міської ради

Давидов
Олексій Вікторович

- в.о. начальника КП «Управління міського господарства»

Зінченко
Ольга Семенівна

- начальник відділу торгівлі та побутового обслуговування
міської ради

Костюченко
Віталій Вікторович

- голова комітету з питань у справах сім’ї, молоді міської
ради
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Маглеваній
Денис Юрійович

- начальник відділу з питань внутрішньої політики
міської ради

Оніпко
Тетяна Михайлівна

- начальник відділу освіти міської ради

Темець
Вікторія Олександрівна

- в.о. начальника відділу культури, туризму та охорони
культурної спадщини міської ради

Поліщук
Віктор Іванович

- голова комітету з фізичної культури та спорту
міської ради

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова

4
Затверджено
розпорядження міського голови
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ЗАХОДИ
по святкуванню 136-ої річниці міста Красноармійська та Дня Шахтаря
№
Заходи
пп.
1
2
1. Установити біл-борди,
присвячені 136-річчю
міста Красноармійська

Дата
проведення
3
до 20.08.2011

2.

Організувати підготовку
циклу публікацій та
передач місцевими ЗМІ,
присвячених 136-річчю
міста Красноармійська та
Дня Шахтаря
Розроблення макету,
привітань та запрошень,
присвячених 136-річниці
міста Красноармійська
Випустити святкову
газету «Маяк»,
присвячену Дню міста
Красноармійська
Установити святкові
прапорці на торгових
точках міста та в
маршрутних таксі міста
Дати об’яву про наступне
свято в засоби масової
інформації
Святково оформити парк
«Ювілейний»

серпень

Засоби
масової
інформації

до 20.08.2011

-

Завершити реконструкцію
площі імені Шибанкова
Провести нараду з
організаторами свята

до 26.08.2011

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10. Підготувати сценарій
відкриття свята

Місце
проведення
4
-

25.08.2011

до 23.08.2011

15.08.2011
25.08.2011

до 18.08.2011

Відділ інформації,
іміджевої політики та
зв’язків з громадськістю
Регіональна газета
«Маяк»

Торгові
точки,
маршрутні
таксі

до 15.08.2011

до 24.08.2011

Відповідальні за
виконання
5
Відділ з питань
внутрішньої політики,
КП «Управління
міського господарства»
Відділ з питань
внутрішньої політики

Парк
культури та
відпочинку
«Ювілейний»
площа
ім.Шибанкова
актовий зал
виконкому

Парк
культури та
відпочинку
«Ювілейний»

Торговий відділ,
КП «Управління
міського господарства»
Відділ культури,
туризму та охорони
культурної спадщини
КП «Парк культури та
відпочинку
«Ювілейний»
КП «Управління
міського господарства»
Відділ культури,
туризму та охорони
культурної спадщини
Відділ культури,
туризму та охорони
культурної спадщини
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11. Підключити музичну
апаратуру на сцені в парку
«Ювілейний» на
200 амперів
12. Святковий концерт
кращих колективів
художньої самодіяльності
міста та концерт
українських зірок естради
13. Оформити та прикрасити
в парку «Ювілейний»:
- виставку малюнків
«Намалюй своє місто»
- виставку робіт
образотворчого і декоративно-прикладного
мистецтва «Город
мастеров»
- виставка фото КВЕСТа
переможців «Мальовничі
куточки Красноармійська»
- виставка-вернісаж
картин художників міста
14. Святкова програма
присвячена Дню Шахтаря
«Шахтерская земля»

28.08.2011

28.08.2011
Початок 18.00
Закінчення
23.00

Парк
культури та
відпочинку
«Ювілейний»
Парк
культури та
відпочинку
«Ювілейний»

КП «Парк культури
та відпочинку
«Ювілейний»
Відділ культури,
туризму та охорони
культурної спадщини

Телекомпанія «Орбіта»

28.08.2011

Парк
культури та
відпочинку
«Ювілейний»

Відділ освіти

Комітет у справах сім’ї
та молоді,
Красноармійський
ЦСССДМ
Бібліотека ім.Шевченко
28.08.2011
Початок 18.00

15. Свято, присвячене 110-ій
річниці селища
ім..Шевченко
16. Святкова програма,
присвячена Дню Шахтаря
«Тебе, шахтер, цветы,
любовь и песни»
17. Забезпечити виконання
заявок на виділення автотранспорту для обслуговування свята
18. Забезпечити медичне
обслуговування в день
проведення свята в місцях
масового скупчення
населення
19. Забезпечити охорону
громадського порядку в
день проведення свята

27.08.2011
Початок 15.00

сценічна
площадка на
м-ні
«Лазурний»
селище
Шевченко

28.08.2011
Початок 19.00

місто
Родинське

20. Виконати заходи з
благоустрою міста за
окремим планом

до 28.08.2011

28.08.2011

Палац культури
ПАТ «ШУ
«Покровське»
Будинок культури
ім.Шевченко ПАТ
«ШУ «Покровське»
площа ім.Леніна

КП «Управління
міського господарства»

28.08.2011

Парк
культури та
відпочинку
«Ювілейний»

Красноармійська ЦРЛ

28.08.2011
З 12.00 до
23.00

Парк
культури та
відпочинку
«Ювілейний

Красноармійський
МРВГ УМВС України
в Донецькій області
КП «Управління
міського господарства»
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21. Організувати спортивні
заходи за окремим планом
22. Святковий салют.
Забезпечити охорону
громадського порядку в
день підготовки та
проведення салюту

з 27.08. по
30.08.2011
28.08.2011
20.45

23. Дискотека для молоді
міста

28.08.2011

з 14.00 до
20.45

з 21.30
до 23.00

Керуючий справами
виконкому міської ради

Район
1 ставка

Парк
культури та
відпочинку
«Ювілейний

Комітет з фізичної
культури та спорту
Красноармійський
МРВГ УМВС України
в Донецькій області
район ,
МУ ГУ МНС України в
Донецькій області
Комітет у справах сім’ї
та молоді,
Красноармійський
ЦСССДМ,
Красноармійський
МРВГ УМВС України
в Донецькій області
район

Н.П.Ярова

Заходи по святкуванню 136-ої річниці міста Красноармійська та Дня Шахтаря
підготовлені відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради.

В.о. начальника відділу культури,
туризму та охорони культурної
спадщини міської ради

В.О.Темець

