
 

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

09.07.2021               Мирноград    №  208р  

 

Про участь у фестивалі 

«З країни в Україну» 

 

 

 З метою забезпечення високого організаційного рівня участі у святкових       

заходів    фестивалю «З країни в Україну» 11 липня  2021 року, на підставі листа    

Голови правління Благодійної організації « Благодійний фонд «Фундація соціальних           

інновацій «З країни в Україну» від 07.05.2021  № 02-48к/1926/01,  відповідно до     

рішення Димитровської міської ради від 22.08.2001 № Ш/27-25 “Про розмежування               

повноважень між виконавчими органами та міським головою”,  керуючись               

підпунктами 13, 20 частини четвертої статті 42 Закону України “Про місцеве           

самоврядування в Україні”, -  

 

 1. Затвердити склад організаційного комітету по підготовці до участі                            

у фестивалі «З країни в Україну»  11 липня  2021 року  згідно з додатком 1. 

 

 2. Затвердити заходи щодо підготовки до участі у  фестивалі «З країни в     

Україну»    11 липня  2021 року згідно з додатком 2.  

 

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника      

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тетяну Ситник. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                           Людмила 

КОНЬКО 
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       Додаток 1 

       до розпорядження міського голови 

       09.07.2021 № 208р 

 

СКЛАД 

організаційного комітету по підготовці до участі у фестивалі «З країни в Україну»   

11 липня  2021 року 

Члени організаційного комітету: 

 

Наталія  Базилевич                    

 

 

Сергій Бессараб                    

 

 

Наталія Ворона                             

 

 

Сергій Мороз 

 

 

 

Галина Немикіна                         

 

 

 

Олена Проценко 

 

 

Людмила Прокопенко 

 директор Мирноградського міського центру зайнятості       

(за узгодженням)    

 

голова громадської організації «Український  

патріотичний  рух Донбасу» (за узгодженням)    

 

т.в.о. начальника Відділу освіти Мирноградської міської  

 ради   

 

директор комунального закладу спеціалізованої               

позашкільної освіти "Дитячо-юнацької спортивної  

школи  Мирноградської міської ради» (за узгодженням) 

 

директор центру гармонійного розвитку дітей та          

підлітків  «Бригантина» ВП Шахта «Капітальна»                                  

ДП «Мирноградвугілля» (за узгодженням)    

 

директор Мирноградського міського центру соціальних 

служб 

 

начальник організаційного відділу Виконавчого          

комітету Мирноградської міської ради                                                   

 

Андрій Скарженюк 

 

                   

 

 

 

  

директор Комунального закладу «Мирноградський  

міський центр  фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» Мирноградської міської ради (за узгодженням) 

 

 

 

Керуючий справами 

Виконавчого комітету міської ради                                    Оксана 

НОВОСЕЛЬЦЕВА 

Тетяна Ситник  заступник міського голови з питань діяльності            

виконавчих органів ради, голова оргкомітету 

 

Тетяна Клименко  начальник Відділу культури Мирноградської 

міської ради, секретар оргкомітету 

 

https://declarations.com.ua/office/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://declarations.com.ua/office/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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       Додаток 2 

       до розпорядження міського голови  

09.07.2021 № 208р 
 

ЗАХОДИ 

щодо підготовки до участі у фестивалі  

«З країни в Україну»  11 липня 2021 року 
 

№ Назва заходу Термін 

виконанн

я 

Відповідальні 

1 Підготовка вікторини «Як 

працюють органи 

самоорганізації населення та 

Громадські 

організації».Підготовка 

інтерактивної лекції-

обговорення «Права і свободи 

людини у сфері місцевого 

самоврядування»  

11.07.2021 Координаційний комітет органів 

самоорганізації населення                

м. Мирноград 

 2 Підготовка тренінгу з 

фінансової грамотності , 

підприємницької діяльності та 

відповідальних податків         

11.07.2021  Мирноградський міський центр  

зайнятості 

 3 Підготовка  інтерактивна 

лекції-демонстрації «Крокуючи 

крізь час»   

11.07.2021 Відділ культури Мирноградської 

міської ради 

 4 Організація майстер-класу 

творчих виробів, майстер класу 

з шиття, гончарної справи, 

11.07.2021 Відділ культури Мирноградської 

міської ради  

 5 Підготовка виступів 

талановитої молоді  

11.07.2021 Відділ культури Мирноградської 

міської ради 

 6 Підготовка тренінгу з 

цінностей Лагом  (комфортне, 

збалансоване існування в 

гармонії з навколишнім 

середовищем) 

 

11.07.2021 

Мирноградський міський центр   

соціальних служб  

 7 Підготовка майданчику 

«Безпечний світ. Чотири закона 

екології Баррі Коммонера» 

Організація активних розваг 

(все пов’язано з усім. Все 

повинно кудись діватись. Ніщо 

не дається задарма. Природа 

знає краще.) 

 

 

 

11.07.2021 

Відділ освіти  

Мирноградської міської ради 

 8 Організація висадки садженців 

«Історія дерева- історія 

11.07.2021  Мирноградський міський центр  

соціальних служб 



 4 

відповідальності сім’ї»  

 9 Розробка роздаткових 

матеріалів про громадські 

організації 

11.07.2021 Комунальний заклад                    

«Мирноградський міський центр   

фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» Мирноградської 

міської ради 

10 Підготовка спортивних змагань 11.07.2021 Комунальний заклад 

спеціалізованої    позашкільної 

освіти     "Дитячо-юнацької 

спортивної  школи         

Мирноградської міської ради» 

 

 

 

 

Керуючий справами Виконавчого   

комітету міської ради                                                       Оксана НОВОСЕЛЬЦЕВА 
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