
У К Р А Ї Н А
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МАЛОВИСКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 12 січня 2022 року № ^  /б / /
м.Мала Виска

Про заходи з нагоди відзначення 
Дня Соборності України

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
на виконання Указу Президента України від 13 листопада 2014 року № 871 
«Про День Соборності України», доручення голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 11 січня 2022 року:

1. Затвердити план з підготовки та проведення заходів з нагоди відзначення 
на території громади Дня Соборності України (додаток Іна 2 аркушах).

2. Структурним підрозділам Маловисківської міської ради, старостам 
старостинських округів, комунальним підприємствам, установам та організаціям 
підпорядкованим Маловисківській міській раді, забезпечити участь та 
організацію проведення заходів на належному рівні.

3. Начальнику відділу організаційно-масової роботи та комунікацій з 
громадськістю Васильєву С.А. надати узагальнену інформацію про проведені 
заходи управлінню комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності 
облдержадміністрації до 28 січня 2022 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В.



Додаток 1
до розпорядження міського голови 
від 12 січня 2022 року № . 4  /б / - /

ПЛАН
з підготовки та проведення в Маловисківській громаді заходів 

з нагоди відзначення Дня Соборності України

1. Провести в населених пунктах громади урочисті заходи та 
покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань борців за 
незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності та 
ООС (АТО) за участі представників органів влади, місцевого самоврядування, 
громадськості, військових, учасників ООС (АТО), учнівської молоді, 
духовенства.

Відділ культури та туризму, 
старости старостинських округів 

22 січня 2022 року

2. Забезпечити підняття Державного Прапора України за умови наявності 
флагштоку на приміщеннях органів місцевого самоврядування, підприємствах, 
установах і організаціях підпорядкованих Маловисківській міській раді.

Старости, структурні підрозділи міської 
ради, заклади, підприємства, установи, 
організації 22 січня 2022 року

3. Організувати проведення у навчальних закладах, закладах культури 
громади, тематичних, науково-просвітницьких, культурно- мистецьких та інших 
заходів, присвячених історії національно-визвольних змагань в Україні на 
початку XX століття, боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність 
України.

Відділ освіти, молоді та спорту, 
відділ культури та туризму 
до 22 січня 2022 року

4. Забезпечити:
- підготовку сценарного плану проведення заходу з нагоди відзначення 
Дня Соборності України у м. Мала Виска;
- участь ведучих та учасників в національних костюмах для покладання 
квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку;
- музичний супровід заходу та використання національної символіки;
- придбання квітів для покладання.

Відділ культури та туризму 
до 22 січня 2022 року



5. Забезпечити:
- участь у заходах до Дня Соборності України у м.Мала Виска 
представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій, трудових колективів 
підприємств, установ та організацій, учасників ООС (АТО), військових, 
волонтерів, представників духовенства;
- висвітлення на офіційному сайті міської ради та у засобах масової 
інформації заходів з відзначення Дня Соборності України;
- повідомлення підрозділів управління ДСНС та поліції про проведення 
заходів;

Відділ організаційно-масової роботи 
та комунікацій з громадськістю 
до 22 січня 2022 року

6. Забезпечити благоустрій території біля пам'ятника Тарасу Шевченку, 
пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні у м. Мала Виска та місць 
покладань квітів у сільських населених пунктах громади.

КП «МКП Мала Виска» 
сільські старости

до 22 січня 2022 року


