
 ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   Р І Ш Е Н Н Я  

24.06.2021                                смт Воскресенське                                № 59

Про  затвердження  заходів  щодо
відзначення  Дня  Незалежності
України  та  Дня  Державного
прапора  України  на  території
населених  пунктів  Воскресенської
селищної ради  

Відповідно до підпункту 7 пункту «а» статті 32  Закону України «Про
місцеве самоврядування в України», з  метою належного відзначення  Дня
Незалежності  України  та  Дня  прапора  України  на  території  населених
пунктів Воскресенської селищної ради, виконком селищної ради 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи щодо відзначення  Дня Незалежності України та
Дня  Державного  прапора  України  на  території  населених  пунктів
Воскресенської селищної ради (далі - заходи), що додаються.

2.  Контроль  за  виконанням цього рішення  покласти  на начальника
відділу  освіти,  культури,  молоді та  спорту  Воскресенської  селищної  ради
ШАЛАНИЧА Ярослава.

Селищний голова     Олександр ШАПОВАЛОВ



Затверджено
рішення виконкому 
сселищної ради

                                                                            від 24.06.2021 р. № 59

                                                                                                                               
План заходів

до Дня Незалежності України та до Дня Державного прапора України на
території населених пунктів Воскресенської селищної ради  

№
п/п

Дата Назва заходу Місце
проведення

Відповідальні
за виконання

1. 23.08.2021 «Велика, свята, єдина
Україна» Урочистий

концерт до Дня
Державного прапора

України та до Дня
Незалежності України

Територія біля
Михайло –
Ларинської

сільської ради

Начальник
відділу освіти,

культури,
молоді та

спорту

2. 24.08.2021 «Україна – це ми»
Урочистий концерт до

Дня Державного
прапора України та до

Дня Незалежності
України

Територія біля
Грейгівського

будинку
культури

Начальник
відділу освіти,

культури,
молоді та

спорту

3. 23.08.2021 «Ти будеш жити,
Україно, країно щастя

і добра» книжкова
виставка до Дня

Незалежності України

Приміщення
Калинівської

бібліотеки

Начальник
відділу освіти,

культури,
молоді та

спорту
4. 23.08.2021 «Конституція України

– оберіг нашої
держави» Книжкова

виставка до Дня
Державного прапора

України та Дня
Незалежності України

Приміщення
Михайло –
Ларинської
бібліотеки

Начальник
відділу освіти,

культури,
молоді та

спорту

5. 23.08.2021 Година спілкування
«Прапор вільної

держави – найдорожча
із святинь»

Приміщення
Пересадівської

бібліотеки

Начальник
відділу освіти,

культури,
молоді та

спорту
6. 24.08.2021 Виставка – панорама

«Хай квітне щаслива
моя Україна»

Приміщення
Пересадівської

бібліотеки

Начальник
відділу освіти,

культури,
молоді та

спорту
7. 24.08.2021 Концерт до Дня

Незалежності України
Пересадівський

будинок
Начальник

відділу освіти,



«Україна, цвіти в
любові й добрі»

культури культури,
молоді та

спорту
8. 26.08.2021 Святковий концерт до

Дня Незалежності
України «Тобі,

Україно»

Червонянський
сільський клуб

Начальник
відділу освіти,

культури,
молоді та

спорту
9. 23.08.2021 Книжкова виставка до

Дня Незалежності
України символ віри і

надії»

Приміщення
Грейгівської
бібліотеки

Начальник
відділу освіти,

культури,
молоді та

спорту
10. 22.08.2021 Патріотична година

«Нема без кореня
рослини, а нас, людей.

без України»

Приміщення
Воскресенської

бібліотеки

Начальник
відділу освіти,

культури,
молоді та

спорту

Начальник відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Ярослав ШАЛАНИЧ


	рішення виконкому сселищної ради

