
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
 

від "26" лютого 2019 року                         № 27 
 

  

 

Про відзначення в м. Кропивницькому 

Дня Європи у 2019 році 

 

 

 Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Указ Президента 

України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи», на підставі 

пропозицій виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького :   

  

1.Утворити організаційний комітет з відзначення в м. Кропивницькому 

Дня Європи у 2019 році. 

 

 2. Затвердити : 

 1) заходи, пов’язані з проведенням в м. Кропивницькому Дня Європи у 

2019 році (додаються); 

 2) склад організаційного комітету з відзначення в м. Кропивницькому Дня 

Європи у 2019 році згідно з додатком. 

 

 3. Виконавчим органам  Міської ради міста Кропивницького до 21 травня  

2019 року надати департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького інформацію щодо виконання 

затверджених заходів. 

 

 4. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення розмістити дане 

розпорядження на офіційній сторінці  Міської ради міста Кропивницького в 

мережі Інтернет.  

 

 5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника  

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Паливоду А.А. 

 

 

Міський голова                                                                                 А. РАЙКОВИЧ 

 

 

 
Антоніна Малиновська 36 13 35 



 

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                       розпорядженням міського голови 

                                                                       від „  26 ”  лютого  2019 року №27 

                                                                       

ЗАХОДИ,  

пов’язані з проведенням в м. Кропивницькому Дня Європи у 2019 році 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

1 Провести у закладах культури міста:  

- віртуальну мандрівку «Країнами 

Європи»; 

- віртуальний бібліоглобус «Європа: 

історична спадщина і реальність», 

«Мандри європейськими стежками»; 

- євромарафон «Автостопом по 

Європі»; 

- день інформації «Євровибір»; 

- book-вояж «Європа: зблизька і 

здалека» 

Березень-

травень  

2019 року 

Управління 

культури і туризму  

2  Провести у дитячо-юнацьких клубах 

за місцем проживання молоді 

спортивно-масові заходи : 

олімпійський день; 

молодіжний флешмоб 

Травень 

2019 року  

Управління молоді    

та спорту 

3 Провести у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста наступні 

заходи :  

- інформаційні дні «Україна-

європейська країна»; 

- дискусійні клуби, «круглі» столи, 

спрямовані на розширення знань 

учнівської молоді про процеси 

євроінтеграції в Україні; 

- регіональний конкурс малюнків 

«Країни Європи моїми очима»; 

- регіональний конкурс світлин 

«Європейське обличчя мого краю». 

Взяти участь у фестивалі      

«Єврофест-2019» 

Травень 

2019 року 

Управління освіти 
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 Продовження 

1 2 3 4 

5 Розмістити на офіційному сайті 

Міської ради міста Кропивницького   

заходи, пов’язані з проведенням в                   

м. Кропивницькому Дня Європи    

Березень 

2019 року 

Відділ  

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення  

 

 

 

В.о директора департаменту – 

начальника управління економіки  

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                        Т.ЛОМОВА 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Додаток 

 до розпорядження міського голови 

 від « 26» лютого 2019 року №27 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з відзначення в м. Кропивницькому  

 Дня Європи у 2019 році 

 

Голова оргкомітету 

   

 ТАБАЛОВ 

Андрій Олександрович 

- секретар міської ради 

   

Заступники голови оргкомітету: 

   

ПАЛИВОДА 

Андрій Анатолійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

   

МОРКВА 

Маріанна Олександрівна 

- директор департаменту - начальник 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

   

Члени організаційного комітету: 

   

АРУТЮНЯН 

Олена Сергіївна 

- голова ради Євроклубів 

Кіровоградщини  

   

КОЛОДЯЖНИЙ 

Сергій Олександрович 

- начальник управління молоді та 

спорту 

   

КОСТЕНКО 

Лариса Давидівна 

- начальник управління освіти 

   

МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони 

здоров’я  

   

НАЗАРЕЦЬ  

Анна Федорівна 

- начальник управління культури і 

туризму 
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                          Продовження додатка 

САВЧЕНКО 

Тетяна Миколаївна 

- т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

   

ЯКУНІН 

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із 

засобами масової інформації 

 

 

 

 

В.о. директора департаменту – 

начальника управління економіки  

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                        Т.ЛОМОВА 

  

  

 


