
                           
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 16.09.2020 р. № 80 

 

Про святкування Дня міста. 

 

Вирішили: 1. Затвердити план заходів на 19, 20 вересня 2020 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, з дотриманням всіх 

необхідних карантинних вимог, покласти на директора МБК №1 Краснолуцьку Ю.В. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови   

Добрулю С.В. 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                Віталій  СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  виконавчого  комітету 

Заводської міської ради 

від 16.09.2020 року  № 80 

 

План заходів 

до святкування Дня міста Заводське – 2020 

№ 

п/п 
Час Форма і назва заходу 

Місце 

проведення 

19 ВЕРЕСНЯ 

1. 10:00-12:00 Конкурс дитячого малюнку  на асфальті  МБК №1 

20 ВЕРЕСНЯ 

2.  08:00 Молебень за рідне місто Церкви міста 

3.  10:00 
Покладання квітів до пам’ятників та 

визначених місць 

Визначені 

місця 

4.  
Протягом 

дня 

Цикл он-лайн вітань «Тобі, моє місто, 

натхнення й талант»: 

- відеовітання міського голови 

- ролик про місто (його історія, символіка, 

сьогодення) 

- відеовітання від закладів культури (МБК 

№1, МБК №2, ДМШ, бібліотека), освіти 

(ЗОШ №1, ЗОШ №2, коледж, ПТУ), 

дошкільної освіти (ДНЗ «Теремок», ДНЗ 

«Малятко»), інших закладів та установ 

(до 10 хв.) 

- відеовітання від жителів міста 

 Соц.мережі 

5.  10:00-13:00 
Спортивні змагання з баскетболу, 

волейболу 

Головний 

стадіон міста 

6.  10:00-12:00 

Дитячі спортивні змагання з мініфутболу 

закладів освіти ОЗ«ЗОШ№1», ЗОШ №2,     

с. Піски та с. Бодаква 

Штучне поле 

ОЗ «ЗОШ №1» 

7.  10:00-12:00 Спортивні змагання з великого тенісу 
Тенісний корт  

в районі 

спиртокомбінату 

8.  13:00-14:00 

Футбольний матч між збірними 

командами ветеранів «Харчовик» та 

«Цукровик» 

Головний 

стадіон міста 

9.  

Протягом 

дня 

13:00-17:00 

Робота відеолокації для бажаючих 

привітати місто зі святом. Жива музична 

вітальня.  

Центральна  

площа 

 міста  
10.  14:00-14:40 

Музика від Народного самодіяльного 

духового оркестру Заводського МБК №2 



 

11.  15:00-17:00 Майстер-класи для дітей 
Центральна 

площа 

міста 

12.  16:00-17:30 Пленер малярства  

13.  16:00-18:00 Виставка-ярмарок робіт майстринь 

14.  15:00-17:00 
Футбольний матч чемпіонату першості 

області ФК «Харчовик» - ФК «Пирятин» 

Головний 

стадіон міста 

15.  17:00 – 17:40  
Музика від Народного самодіяльного 

духового оркестру Заводського МБК №1 

Центральна 

площа 

міста 

16.  18:00 

Святкові урочистості: 

- виступ-привітання міського голови 

- урочисті нагородження  

17.  18:30-19:40 

Відеотрансляція роликів та привітань, 

кліпів та фотокадрів переможців 

конкурсів на великому екрані для 

широкого кола глядачів. 

18.  20:00 
Святковий фейерверк-подарунок 

рідному місту. 

 

* В плані заходів можливі зміни. 

 


