
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 106

«14» липня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про затвердження Плану заходів з нагоди відзначення
Дня Державного Прапора України та 30-річчя Незалежності України

 

Ураховуючи історичне  значення  проголошення 24  серпня  1991  року
незалежності України, з метою гідного відзначення у 2021 році 30-ї річниці
цієї  визначної  події,  керуючись статтями 32,  52,  53,  частиною 6 статті  59
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий
комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  План  заходів  з  нагоди  відзначення  Дня  Державного
Прапора України та 30-річчя незалежності  України та (далі – План заходів),
що додається.

2. Структурним  відділам  виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської
сільської ради, керівникам бюджетних установ, що знаходяться на території
громади, старостам округів забезпечити виконання Плану заходів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчук Е.О..

Сільський голова                                                        Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 106  від 14.07.2021 року

                                        
ПЛАН ЗАХОДІВ

з нагоди відзначення  Дня Державного Прапора України
та 30-річчя незалежності України

1. Організувати та провести у селі Лука-Мелешківська на площі перед
сільською  радою  святковий  мітинг  та  церемонію  урочистого  підняття
Державного  Прапора  України  за  участю  представників  місцевої  влади,
військових, учасників АТО, громадськості.

     Виконавчий комітет, старости
    23 серпня 2021 року

2. Організувати  та  провести  в  інших  населених  пунктах  громади
церемонії урочистого підняття Державного Прапора України та урочистості з
нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України.

                                                             Старости старостинських округів,
                                                      керівники установ

   17-24 серпня 2021 року 

   3.  Забезпечити  встановлення  (вивішування)  Державного  Прапора
України на будинках і спорудах місцевих органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, на
інших об’єктах, а також святкове оформлення населених пунктів з широким
використанням у встановленому чинним законодавством порядку державної
символіки України та її елементів..

                                                                Керівники підприємств, установ і 
                                                       організацій

    23 серпня 2021 року

4. Звернутися до релігійних організацій  з  пропозицією провести 24
серпня 2021 року молебні за Україну.

Виконавчий комітет, старости 
21 – 24 серпня 2021 року

5.  Провести  концертно-розважальні  програми  з  нагоди  відзначення
30-ї річниці Незалежності України.

Відділ освіти та культури сільської ради,
керівники клубних закладів
17-24 серпня 2021 року

  



         6. Організувати в закладах освіти, клубних закладах, бібліотеках та у
краєзнавчих  куточках  громади  інформаційно-освітні,  патріотично-виховні
заходи,  присвячені  подіям  і  видатним  постатям  українського
державотворення,  спрямовані  на виховання поваги до державних символів
України.

Відділ освіти та культури сільської ради,
                                                            керівники закладів

Серпень-жовтень 2021 року

7. Провести батл фотозон «З днем народження тебе, Україно моя!».
 Керівники закладів культури
 серпень 2021 року

8.  Організувати виставки дитячих малюнків та виробів «Моя квітуча
громада».

Керівники закладів освіти та культури
Серпень-жовтень 2021 року

9. Провести майстер-класи з виготовлення оберегів для захисників.
 Керівники закладів культури
 серпень 2021 року

10.  Організувати та провести патріотичний  велопробіг в пам’ять про
загиблих воїнів.

Виконавчий комітет, старости,
відділ освіти та культури сільської ради,
серпень 2021 року

11. Провести футбольний турнір.
Виконавчий комітет, старости
24 серпня 2021 року

12.  Запустити  в  соцмережах проект  «Наша громада»  з  публікаціями
історій та фото сіл, що у складі громади.

Відділ освіти та культури сільської ради,
керівники закладів культури
серпень 2021 року

13.  Передбачити  в  бюджеті  Лука-Мелешківської  територіальної
громади  видатки  на  проведення  урочистих  і  святкових  заходів  до  Дня
Державного  Прапора  України  та  30-ї  річниці  незалежності  України,
здійснивши за потреби корегування бюджету.

Фінансовий відділ
серпень 2021 року



14.  Забезпечити  анонсування  та  широке  висвітлення  заходів  з
підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці
незалежності  України  на  офіційному  веб-сайті  Лука-Мелешківської  ТГ,  у
соціальних мережах та засобах масової інформації.

  Прес-секретар сільської ради
  серпень 2021 року

15. Забезпечити у місцях проведення заходів з нагоди відзначення Дня
Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України: 

- публічну безпеку та порядок 
                                                                         ДОП СП ВП √3 Вінницького РУП

ГУНП у Вінницькій області
- медичний супровід

КНП ЦПМСД сільської ради

Секретар сільської ради                                            Оксана ШЕВАНЮК


	ПЛАН ЗАХОДІВ

