
  
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

24 травня 2018 року                                                                          № 164 

 

Про затвердження плану заходів щодо  

підготовки та відзначення  Дня захисту  

дітей  в Гребінківській ОТГ 

 

Керуючись статтею 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  з метою сприяння творчому саморозвитку, самореалізації та 

підтримки обдарованих дітей на території Гребінківської ОТГ, відродження 

та збереження народних традиці, культурної спадщини та з нагоди 

Міжнародного Дня захисту дітей, виконавчий комітет Гребінківської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план заходів щодо підготовки та відзначення на території 

Гребінківської ОТГ Дня захисту дітей 1 червня 2018 року (додаток1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

  

  

Міський голова        В.І. Колісніченко 

  

 

 

 

 



                     Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради  

           від 24.05.2018 року №164 

  

ПЛАН 

заходів щодо підготовки та відзначення на території Гребінківської ОТГ 

Дня захисту дітей 1 червня 2018р. 

                         
№ п/п Найменування заходу Термін  Виконавці  

1. Провести роботи по 

благоустрою території 

До 25.05.2018 р. КП 

«Гребінківський 

комбінат 

комунальних 

підприємств» 

2. Підготувати сценарій до Дня 

захисту дітей та організувати 

дитячі змагання, конкурси під 

час проведення заходу 

До 25.05.2018 р. Відділ культури і 

туризму міської 

ради 

3. Організувати вітання дітей з 

обмеженими можливостями 

«Особлива галявина для 

особливих дітей» 

 

До 01.06.2018 р. Відділ культури і 

туризму міської 

ради, 

 відділ освіти 

виконкому 

міської ради 

4.  Забезпечити музичний 

супровід заходів. 

 01.06.2018 р. Відділ культури і 

туризму міської 

ради, 

в.о.директора 

міського будинку 

культури 

5. Оголосити та провести 

конкурс малюнку на асфальті 

«Я намалюю дивосвіт» 

01.06.2018р. Директор БДЮТ, 

відділ освіти 

виконкому 

міської ради 

6. Оголосити та провести в 

читальній залі міської 

публічної бібліотеки  конкурс 

написання твору на тему 

«Яке самоврядування нам 

потрібне? » 

 01.06.2018р. відділ освіти 

виконкому 

міської ради 

7. Виставка дитячих робіт та 

фотовиставка. 

 

 01.06.2018 р. 

 

 

 

Директор СЮТ, 

відділ освіти 

виконкому 

міської ради 



8. Оголосити конкурс для дітей 

12-17 років на кращий 

відеоролик про Гребінківську 

ОТГ – «Гребінківська ОТГ 

моїми очима». Результати 

конкурсу з трансляцією 

відео-переможців провести 

на святкуванні Дня міста та 

Дня села 

До 01.06.2018 р. Директор СЮТ, 

відділ освіти 

виконкому 

міської ради 

9. Організувати показові 

виступи юних спортсменів, 

вихованців Гребінківської 

ДЮСШ 

 01.06.2018 р. Директор 

ДЮСШ,  

відділ освіти 

виконкому 

міської ради 

10. Організувати та провести 

майстер- класи. 

01.06.2018 р. Директор БДЮТ, 

відділ освіти 

виконкому 

міської ради 

 Організувати та провести 

дитячий квест «Тільки 

вперед» 

01.06.2018 р Відділ освіти 

виконкому 

міської ради та 

відділ культури і 

туризму міської 

ради 

11. Організувати та провести 

запуск моделі ракети  

01.06.2018 р Директор СЮТ, 

відділ освіти 

виконкому 

міської ради 

12. Забезпечити проведення 

зустрічі дітей-сиріт, дітей 

загиблих учасників АТО із 

керівництвом Гребінківської 

ОТГ 

До 01.06.2018 р. Відділ освіти 

виконкому 

міської ради 

13. Завідуючим закладами 

дошкільної освіти  ОТГ 

забезпечити святкове 

оформлення садочків та їх 

території 

 01.06.2018 р. Відділ освіти 

виконкому 

міської ради 

14. Забезпечити участь дітей у 

зазначених заходах та 

конкурсах 

 01.06.2018 р. Відділ освіти 

виконкому 

міської ради 

15. Вітання дітей в дитячому 

відділенні Гребінківської 

ЦРЛ 

01.06.2018 р. Відділ освіти 

виконкому 

міської ради 



16. Нагородити учнів 

загальноосвітніх закладів, 

закладів культури 

Гребінківської ОТГ– 

лауреатів та переможців 

конкурсів, олімпіад 

 01.06.2018 р. Відділ освіти 

виконкому 

міської ради 

17. Привітати дітей через засоби 

масової інформації 

До 31.05.2018 р. Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ 

освіти виконкому 

міської ради 

18. Забезпечити громадський 

порядок та безпеку громадян 

під час проведення масових 

заходів з нагоди Дня захисту 

дітей 

 01.06.2018 р. Гребінківський 

відділ поліції, 

відділ культури і 

туризму 

19. Забезпечити широке 

висвітлення в засобах масової 

інформації заходів із 

відзначення Дня захисту 

дітей 

До 10.06.2018 р. Відділ освіти 

виконкому 

міської ради, 

відділу культури 

і туризму міської 

ради  

    

 
 

 
Керуючий справами виконкому      В. Лисогор 

 


