
 

 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 09 жовтня 2018 року                                                                           № 335 

 

Про затвердження плану заходів  

щодо відзначення Дня захисника  

України в Гребінківській ОТГ у 2018 році 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу культури і туризму 

Ільчука О.В. про затвердження плану заходів щодо відзначення Дня 

захисника України в Гребінківській ОТГ у 2018 році, керуючись Указом 

Президента України від  14 жовтня 2014 року № 806/2014 «Про День 

захисника України», статтями 32, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою вшанування мужності та героїзму 

захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових 

традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню 

патріотичного духу у суспільстві, виконавчий комітет Гребінківської міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити план заходів щодо відзначення Дня захисника України в 

Гребінківській ОТГ у 2018 році (додаються). 

2. Відділу культури і туризму міської ради (Ільчук О.В.), відділу 

освіти виконавчого комітету міської ради (Мороз В.П.) забезпечити 

виконання даних заходів в установлені терміни. 

3. Відділу культури і туризму міської ради (Ільчук О.В.) забезпечити 

висвітлення даних заходів у засобах масової інформації та на офіційному 

веб-сайті Гребінківської міської ради. 

4. Координацію робіт з виконання даного рішення покласти на 

начальника відділу культури і туризму міської ради (Ільчук О.В.) . 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Волошина В.А. 

 

Міський голова                                                                           В.І. Колісніченко  



 

 

 

 

 

ПЛАН 

заходів на відзначення Дня захисника України 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата і час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

виконавці 

1. Тематична та оглядова 

екскурсія 

8.10.2018 по 

12.10.2018 

Міський 

народний 

краєзнавчий 

музей 

Безвиненко Л.А. 

2. Зустріч учнів шкіл 

Гребінківської 

об’єднаної 

територіальної громади з 

учасниками АТО 

11.10.2018 

12:00; 

12.10.2018 

14:00 

Міський 

народний 

краєзнавчий 

музей 

Безвиненко Л.А. 

3. Презентація книжкової 

виставки «Стежками 

козацької слави» 

з 08.10 по 

14.10.2018 

Читальний 

зал 

абонементу 

для дітей 

Вельбой О.В. 

4. Година цікавих 

повідомлень «Славетні 

шляхи козацьких 

нащадків» 

12.10.2018 

14.30 

Читальний 

зал 

абонементу 

для дітей 

Вельбой О.В. 

5. Інформаційно  - 

просвітницький захід 

«Сила нескорених» 

10.10.2018 

13.00 

Читальний 

зал 

абонементу 

для 

дорослих 

Вельбой О.В. 

6. Презентація книжкової 

виставки «Героїв 

стежина від батька до 

10.10.2018 

13.00 

Читальний 

зал 

абонементу 

Вельбой О.В. 

Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету Гребінківської 

міської ради  

від 09.10.2018  № 335 



сина» для 

дорослих 

7. Покладання квітів до 

могил загиблих воїнів  

А. Черненка, Є. Лукаша, 

В. Лисенка 

12.10.2018 

8.30-9.00 год. 

– покладання 

квітів до 

пам'ятників 

9.10-11.00 

год – 

покладання 

квітів до 

могил 

загиблих 

с. Слободо-

Петрівка, 

с. Саївка, 

м. Гребінка 

 кладовище; 

 

Ільчук О.В. 

8. Урочистості та 

святковий концерт 

12.10.2018 

16:00 

Міський 

будинок 

культури 

Ільчук О.В. 

 

 

 

Начальник відділу культури і туризму     О. Ільчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


