
 

   Виконавчий комітет 

Миргородської міської ради 

Полтавської області 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

   

від 08 вересня 2015 року                                                                                         № 746 

 

Про проведення в місті урочистостей з 

нагоди Дня  міста, 72-ї річниці  

визволення  Миргорода від нацистських  

загарбників  

 
 

 

 Відповідно до п.3 ч. 1 “б”  ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” з метою гідного відзначення Дня міста, 72-ї річниці з Дня визволення Миргорода 

від нацистських загарбників, 72-річчя визволення Полтавщини від нацистських 

загарбників та Дня партизанської слави, виконавчий комітет міської ради 

 

в и р і ш и в: 

 

1. Створити оргкомітет з підготовки та проведення урочистостей з  нагоди Дня міста, 72-ї 

річниці визволення Миргорода від нацистських загарбників (додаток 1) та затвердити 

план заходів  (додаток 2). 

 

2. Доручити: 

 

 Миргородському МВ (з обслуговування м. Миргорода та Миргородського району) 

УМВС України в Полтавській області (Река В.А.), Миргородському районному 

відділу  Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області 

(Кулик О.В.)  забезпечити  охорону громадського порядку та дотримання вимог 

протипожежної безпеки під час проведення масових заходів; 

 

 фінансовому управлінню  міської ради (Скляр С.М.) профінансувати відділ 

культури та туризму міської ради (Педченко Л.М.) відповідно до кошторисних 

призначень; 

 

 відділу культури та туризму міської ради (Педченко Л.М.) використати кошти за 

призначенням та забезпечити проведення заходів згідно з планом. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Кірпосенка К.О. 

 

 

 
            Міський голова                                                                                           С.П. Соломаха 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

 

від    08        вересня 2015року 

№ 746 
 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету 
з підготовки та відзначення в місті  урочистостей з  нагоди Дня міста,  

72-ї річниці визволення Миргорода від нацистських загарбників  
 

 

 Кірпосенко К.О.  секретар  міської ради, голова оргкомітету 

Члени оргкомітету: 

 

 

 

 

Павленко С.В.  перший заступник міського голови 

Верещак М.М. заступник міського голови 

Гирка Н.О. 

 

 керуюча справами виконавчого комітету  

 

Скляр С.М.  начальник фінансового управління міської ради 

 

Коркішко М.О.                           начальник відділу житлово-комунального господарства 

 

Педченко Л.М. 

 

начальник відділу культури та туризму міської ради 

Ільяшенко Л.М. начальник управління праці та соціального захисту населення 

міської ради, депутат міської ради 

 

Артикульна Л.С.   начальник  відділу організаційної та інформаційної роботи     

  міської ради 

 

Колибельнік Т.М.   начальник відділу освіти міської ради 

 

Вертелецький В.Ю. голова Миргородської міської організації ветеранів України 

 

Білик І.І. начальник відділу архітектури та містобудування міської ради  

 

Кібірєв Ю.О. начальник КП "Комбінат благоустрою та озеленення", депутат 

міської ради 

 

Фісик В.М. начальник відділу у справах спорту, сім’ї та молоді міської ради 

 

Кір`ян В.В. директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

Кундій Л.А. 

 

 

Река В.А. 

 

 

 

 

начальник відділу споживчого ринку та підприємництва міської 

ради, депутат міської ради 

 

начальник Миргородського МВ  (з обслуговування м. 

Миргорода та Миргородського району) УМВС України в 

Полтавській області (за згодою) 

 

 



Гатанюк  С. А. 

 

Кулик О. В. 

 

 

 

Ялишев С.О. 

 

Кондра Н.А. 

                 

начальник 3-го ТВУЗ Держспецзв’язку (за згодою) 

 

начальник Миргородського районного відділу  Державної 

служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області  

(за згодою) 

 

командир  в/ч А 1356 (за згодою) 

 

прес-секретар  

 

Омельченко Р.М.   директор міської телестудії “Миргород” 

 

Явтушенко В.А. 

 

Сухомлин І.О.  

 

директор міської радіокомпанії "Миргород" 

 

головний редактор газети "Миргород – наш дім" 

Рєзцов Є. Ю. начальник районного центру телекомунікацій №333 М   

 (за згодою) 

 

 

    

 

Керуюча  справами виконавчого комітету                                          Н.О.Гирка 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 

від   08  вересня 2015року 

№ 746 
 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з нагоди Дня міста та 

72-ї річниці визволення Миргорода від нацистських загарбників 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Місце 

проведення 

Час 

проведення  

Відповідальний 

1 

 

Благоустрій міста і місць проведення 

урочистостей 
 

до 

18.09.2015 
Коркішко М.О. 

2 
Святкове оформлення міста (перетяжки, 

прапори) 
 

до 

18.09.2015 
Кібірєв Ю.О. 

3 

Проведення обстежень матеріально-

побутових умов ветеранів ВВВ, надання 

соціальної допомоги 

За місцем 

проживання 

ветеранів 

вересень-

жовтень 
Ільяшенко Л.М. 

Вертелецький В.Ю. 

4 

Зустріч ветеранів з учнівською молоддю Загальноосвітні 

навчальні 

заклади міста 

З 02.09.- 

15.09.2015 Вертелецький В.Ю. 

5 

Бесіди: «Моє рідне місто», «Бережемо 

рідне місто», «Ми роду вкраїнського 

діти», «Символіка рідного міста» 

Дошкільні 

навальні заклади  

міста 

14.09-

18.09.2015 Колибельнік Т.М. 

6 
Уроки мужності «Герої для нас як 

приклад…»  
Гімназія імені 

Т.Г. Шевченка 

14.09-

18.09.2015  Колибельнік Т.М. 

7 

Тематичні книжкові виставки у 

бібліотеках до Дня міста та з нагоди 

відзначення 72-ї річниці від дня 

визволення м. Миргорода  

Загальноосвітні 

навчальні 

заклади міста 

14.09-

18.09.2015  Колибельнік Т.М. 

 

8 

Тематичний тиждень «Хай в серці кожної 

дитини живе любов  до України»  

Дошкільний 

навчальний 

заклад №5 

"Сонечко" 

14.09-

18.09.2015 
Колибельнік Т.М. 

9 

Екскурсії до музею Бойової Слави для 

учнів 5-х, 7-х класів  

ЗОШ №9 імені 

Івана 

Андрійовича 

Зубковського 

14.09-

18.09.2015 
Колибельнік Т.М. 

10 

Тематична поличка  «Миргородщина – 

славнозвісна земля»   

Міська 

бібліотека для 

дітей 

15.09.-

21.09.2015 Педченко Л.М. 

11 

Книжкова виставка  «Миргородщина 

пам’ятає про подвиг» Міська 

бібліотека № 3 

з 12.00 до 

16.00 

15.09.- 

22.09.2015 

Педченко Л.М. 

12 

«Перлина здоров'я - містоМиргород» –

оглядова екскурсія для студентів 

«Університету третього віку»   

Територія    

курорту 

10.00 
16.09.2015  

 

Ільяшенко Л.М. 

13 
Усний журнал «Рідний край, де ми 

живем, Україною зовем "            

Міська 

бібліотека № 3 
12.00 

16.09.2015 
Педченко Л.М. 

14 

Заняття «Університету третього віку» 

«Окремі сторінки історії Миргородщини» 
Краєзнавчий 

музей 

11.00 

17.09.2015 

 

Ільяшенко Л.М. 



15 

Відео презентація до Дня  міста 

«Майстри художнього слова про 

Миргород»            

Міська публічна 

бібліотека ім. 

Д.Гурамішвілі 

14.00 

17.09.2015 Педченко Л.М. 

16 

Виставка кращих робіт гуртківців «Тобі, 

рідне місто, присвячуємо!» 

Виставкова зала 

станції юних 

техніків 

17.09-

18.09.2015 Колибельнік Т.М. 

17 
Літературно-музичний вечір «Миргород - 

рідне місто моє»    
Центр культури 

та дозвілля 

16.00 

19.09.2015 Педченко Л.М. 

 

18 вересня 2015 року 

 

18 Мітинг з нагоди 72-ї річниці визволення 

Миргорода від нацистських загарбників  

Сквер "Слави" 10.00 

Кірпосенко К.О. 

Гирка Н.О. 

Колибельнік Т.М. 

Педченко Л.М. 

Артикульна Л.С.  

19 Виставка з фондів музею до Дня 

визволення Миргородщини від 

фашистських загарбників Краєзнавчий 

музей 

з 08.30  

до 17.00 

(окрім 

середи) 
18.09. –  

30.09.2015  

Педченко Л.М. 

20 Фестиваль квіткових композицій 

«Подарунок рідному місту!» Алеї центральної 

площі міста 
10.00 

  

Колибельнік Т.М. 

Педченко Л.М. 

21 Молодіжна соціальна акція " З Днем 

народження, рідне місто!" Центральна 

площа міста 
10.00 Фісик В.М. 

22 Зустріч міського голови з ветеранами 

ВВв, концерт  

Кафе міста 11.00 

Кірпосенко К.О. 

Кундій Л.А. 

Вертелецький В.Ю. 

Педченко Л.М. 

Артикульна Л.С. 

23 Святкова концертно - пізнавальна 

програма «Місто моє над Хоролом» для 

пенсіонерів, які обслуговуються 

відділенням соціально - побутової 

адаптації 

Музей ім. Д. 

Гурамішвілі 
11.00 Ільяшенко Л.М. 

24 Виставка «Місто миру – очима дітей»   Центральна 

площа міста 

18.09.-

19.09.2015 
Колибельнік Т.М. 

З 15.00 народні гуляння на центральній площі міста: 

25 Концерт народного духового оркестру ім. І.І.Шатравки 

 

Педченко Л.М. 

26 Показові виступи спортсменів "Миргород спортивний" Фісик В.М. 

27 Виставка врожаю "Дари осені" від рад мікрорайонів міста Артикульна Л.С. 

28 Виставка-продаж від місцевих виробників 

 

Верещак М.М. 

29 Виставки художніх творів та виробів декоративно-ужиткового мистецтва Педченко Л.М. 

Кундій Л.А. 

           З 16.00  розважально-ігрові програми для дітей та дорослих: 

 



30 Конкурс на кращу жіночу косу «Коса моя 

- краса моя!» 

Центральна 

площа міста 
16.00 Педченко Л.М. 

31 Конкурс малюнку на асфальті "Я люблю 

Миргород!" 

Центральна 

площа міста 
16.00 Кір`ян  В.В. 

32 Соціальний флешмоб "Рідне місто - 

любий край!"  

Центральна 

площа міста  
16.00 Кір`ян В.В. 

33 Концерт гуртківців центру естетичного 

виховання «Діти - рідному місту!» 

Центральна 

площа міста 
17.00 Колибельнік Т.М. 

34 Концерт народного ансамблю музики та 

пісні «Слов’яни» палацу культури 

курорту з нагоди отримання почесного 

звання «народний колектив» 

Центральна 

площа міста 
18.00 Педченко Л.М. 

35 Концерт за участю учасників художньої 

самодіяльності міста Миргорода, 

Миргородського району.  

Центральна 

площа міста 
19.00 Педченко Л.М. 

36 Концерт зірок української естради Центральна 

площа міста 
20.00 Педченко Л.М. 

19 вересня 2015 року 

 

37 Велопробіг до Дня міста у рамках 

Європейського Тижня Мобільності  

Центральна 

площа міста 
10.00-11.00 Верещак М.М. 

Педченко Л.М. 

38 Святкова акція з розіграшами та призами  

"Миргород – велосипедне місто"  

Центральна 

площа міста 
11.00-12.00 Верещак М.М. 

Педченко Л.М. 

Фісик В.М. 

39 Висвітлення у ЗМІ тематичних матеріалів   вересень Кондра Н.А. 

Вертелецький В.Ю. 

Омельченко Р.М. 

Сухомлин І.О. 

Явтушенко В.А. 

 

 
 

 

 

 

 Керуюча справами виконавчого комітету                                                            Н.О.Гирка 


