ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 14.09.2017 р. № 93
Про святкування Дня міста.
Вирішили: 1. Затвердити план заходів на 15, 16, 17 вересня 2017 року присвячених
Дню міста (додається).
2. Для проведення свята використати кошти частково з бюджету міської ради та за
рахунок кооперування коштів з підприємств та приватних підприємців.
3. Уповноважити місцеву громадську організацію «СПОРТ» прийняти участь в
проведенні та фінансуванні заходів присвячених Дню міста.
4. Відповідальність за організацію та проведення святкових заходів покласти на
директора МБК №1 Краснолуцьку Ю.В.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Добрулю С.В.

Міський голова

В. Сидоренко

План заходів присвячених Дню міста
№ Захід

Дата

Місце
проведення

Відповідальність

І-ий фестиваль-дефіляда кулінарного мистецтва Greenпікнік «Страви на мангалі»
2. Дитячий аквагрим
1.

3. Змагання з пляжного волейболу
4. Дорослі аніматори.

15.09

Берег
р.Сула,
масив Брисі

16.09

Паркова
зона масиву
спиртокомбінату,
дитячий
майданчик

МБК №1,
Адміністрація та
працівники
ДНЗ
«Теремок»,
ЗЗОШ №2

Церкви
міста
Визначені
місця
Міський
стадіон,
ЗЗОШ №1

Настоятелі
церков міста
Заводська
міська рада
МГО
«СПОРТ»,
ЗЗОШ №1

МБК №1

5. Fire-шоу
6. Виступ музичного гурту з м.Черкаси «Троїсті музики»
Сімейний фестиваль-парад дитячого транспорту
«Мій перший екіпаж»
8. Ігрова зона, дитячі аніматори. Безкоштовне морозиво
7.

9. Робота дитячого караоке «ЗІРКА впала на долоньку»
10. Відеолокація «З найкращими побажаннями в майбутнє»
Вечірній відеосеанс мультфільмів
під відкритим небом
12. Святкова дитяча дискотека
11.

13. Молебень за рідне місто
14.

Покладання квітів до пам ятника загиблим воїнам, до
пам ятника Героям України

15. Змагання з шахів, волейболу, баскетболу
16. Виставка дитячих картин «Відкрий для себе рідне місто»
І-ий фестиваль інструментальної музики «В діапазоні
17.
чарівних мелодій»
18. Майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва
19. Робота опішнянських майстрів

МБК №1
МБК №1
Міський
парк
відпочинку

20. Арт-інсталяція «Збудуємо місто своїми руками»
21. Актори на ходулях. Дитячий аквагрим
22.

Товариський футбольний матч з ветеранами футболу
Сумщини

23. Велопарад «Леді на велосипеді»
24.

МБК №1
МБК №1

17.09
Міський
стадіон
Узгоджений
маршрут

Малюнок на асфальті «Кольорами щастя малюю рідне
місто»

Кулінарний продаж-конкурс вареників
«…Щоб за вухами тріщало!»
Концертна програма відомого українського артиста,
27.
композитора, поета Павла Доскоча

МГО
«СПОРТ»

МБК №1
МБК №1,
ЗЗОШ №1

25. Відеолокація «З найкращими побажаннями в майбутнє»
26.

МБК №1
МБК№1

МБК №1
Міський
парк
відпочинку

МБК №1
МБК №1

28. Етно-вогняне Fire-шоу.

МБК №1

29. Святковий фейерверк

МБК №1

