УКРАЇНА
ВОР
ВОРОНОВИЦЬКА
СЕЛИЩНА РАДА
АДА
ВІННИЦЬ
НИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОБЛА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я № 161
19 червня 2019 р..

смт Вороновиця

Про організацію проведе
оведення свята Івана Купала на території
орії Вороновицької ОТГ

З метою розвитку
итку на території Вороновицької ОТГ народних
на
традицій і
звичаїв, привернення
ення уваги жителів населених пунктів
пунк
до народних
обрядів, заслухавши
вши
інформацію
селищного голови
голов Ковінько О.Г.,
керуючись ст.32 Закону
Закон України «Про місцеве самовряду
врядування в Україні»,
виконавчий комітет селищної
сел
ради
В И Р І Ш И В:
1.Провести свято Івана Купала у місці відпочинку в смт Вороновиця на
«Калиновій Долині - 06 липня 2019 року з 18.00 год. до 24.00
24. год.;
в с. Комарів- біля сіль
сільського клубу 7 липня 2019 року
оку з 18.00год. до 21.00
год.
2. Начальнику сектору
сектор
культури Вороновицької
селищної
сел
ради
до
01.07.2019р. забезпечи
зпечити культурно-розважальну прогр
програму проведення
свята Івана Купала
ала (театралізованого
(т
дійства та концертно-розважальної
конце
програми), виготовити
овити оголошення про час і місце проведення
прове
свята.
3. Начальнику організа
ганізаційного відділу Олефір Л.О. провести
пров
організаційну
роботу щодо забезпече
зпечення торгівельного обслуговування
ання учасників
у
свята, та
чергування медичних
чних працівників
п
, начальнику КП «Муніципальна
«Муні
поліція»
Яременко В.В. забезпе
безпечити громадський порядок під
ід час святкування Івана
Купала в смт Воронов
роновиця та в с. Комарів
4.Керівнику КП «Надія
Надія» Дерун Н.В. :
- провести благоустрій
стрій території у місці проведення свята;
вята;
- спільно з директоро
ектором будинку культури встановити
овити сцену та інший
реквізит, необхідний
ний дл
для проведення свята
-забезпечити електропо
тропостачання сцени та торгових точок
чок під
п час проведення
свята;
5.Начальнику відділу
ділу освіти, молоді та спорту Мисліцькій
іцькій Л.М. забеспечити
доставку дітей з с. Комарів
Ком
та учасників гуртків художн
дожньої самодіяльності
на свято Івана Купала
пала в смт. Вороновиця та в зворотньом
тньому напрямку.
6.Контроль за виконанн
онанням даного рішення покласти на секретаря
секр
виконкому.
СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВ
ОЛОВА

О.Г.КОВІН
ОВІНЬКО

