
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

25 червня 2018 року                                                                      № 209 

Про проведення Дня міста   

 

Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Гребінківської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
1. Провести 05.08.2018 року святкування Дня міста Гребінка з 09.00 до 

24.00 години. Заходи провести у парку Гребінківського міського Будинку 

культури, по вул. Євгена Гребінки, пров. Спортивному. 

2. Затвердити організаційний комітет по підготовці та проведенню 

заходів, присвячених 123-й річниці міста Гребінка у складі: 

- Колісніченко В.І., міський голова, голова організаційного 

комітету; 

- Волошин В.А., заступник міського голови, заступник голови 

організаційного комітету; 

- Зінченко В.М., член організаційного комітету, заступник 

міського голови,  

- Цапенко Л.В., член організаційного комітету, секретар міської 

ради; 

- Ільчук О.В., член організаційного комітету, начальник відділу 

культури і туризму міської ради; 

- Рябека Л.О., член організаційного комітету, начальник відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства;   

- Кудрик О.П., член організаційного комітету, в.о. начальника 

відділу освіти виконавчого комітету міської ради; 

- Копилов Ю.П., член організаційного комітету, директор КП 

«Спортивний комплекс міста Гребінка»; 

- Бунько О.М., член організаційного комітету, начальник 

Гребінківського комбінату комунальних підприємств; 

- Магазій С.С., член організаційного комітету, директор 

комунального закладу «Гребінківський міський будинок 

культури; 



- Лакуша Н.О., член організаційного комітету, головний редактор 

районної газети «Гребінчин край». 

3. Організаційному комітету розробити Програму проведення Дня 

міста. 

Передбачити у Програмі проведення Дня міста наступні заходи: 

- урочисту частину, привітання, нагородження; 

- концертну програму; 

- розважальну програму для дітей молодшого віку; 

- роботу атракціонів; 

- спортивні змагання; 

- програму для молоді, у тому числі молодіжну дискотеку; 

- художні виставки, конкурси, презентації; 

- екскурсійну програму; 

- торгівельне обслуговування (за виключенням спиртних напоїв); 

- замовлення банерів; 

- замовлення та придбання сувенірної продукції. 

4.  Відділу культури і туризму міської ради: 

-  довести заходи Програми святкування Дня міста до мешканців 

та гостей Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади шляхом опублікування у засобах масової інформації; 

-  повідомити Гребінківський відділ поліції ГУНП в Полтавській 

області про заходи до Дня міста та просити забезпечити 

громадський порядок . 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Волошина 

В.А. 

 

      Міський голова                                                        В. Колісніченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


