УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я № 25
16.09.2016 року

Іллінці

2 сесія 8 скликання

Про відзначення 625–річчя
міста Іллінці

Відповідно до віднайденої в архівах грамоти князів Коріятовичів, датованої
1391 роком, в якій виявлено першу згадку про Іллінці та прилеглі впродовж
річки Собу поселення, керуючись ст. 25 Закону України від 21 травня 1997 року
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами та
доповненнями), міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відзначити 625–річчя міста Іллінці 30 вересня 2016 року.
2. Затвердити План заходів з підготовки та відзначення 625–річчя міста Іллінці
(додається).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови.
Міський голова

В. Ящук

Затверджено
рішенням
2
сесії
Іллінецької міської ради
восьмого скликання №
25 від 16.09.2016 року
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та відзначення 625–річчя міста Іллінці
у 2016 році

№ з/п

1

2

3

4

5

6

Назва заходу

Дата
Фінансове
Відповідальна
виконання забезпечення
особа

Забезпечити
благоустрій
Керівники
територій,
закріплених
за
підприємств,
підприємствами, організаціями,
до
організацій,
установами міста, приватними 25.09.2016 р.
установ,
підприємствами,
мешканцями
мешканці міста
міста
Прибирання території міської
ради (благоустрій пам’ятників,
до
5000 грн. КП «Добробут»
парків; поновлення розмітки 20.09.2016 р.
вулиць тощо)
Святкове
оформлення
25.09.2016 р. 10000 грн.* КП «Добробут»
центральної частини міста
Виконком
Іллінецької
Розглянути подання
щодо
до
міської ради
відзначення жителів громади
4400 грн
20.09.2016 р.
об’єднаної
нагородами з нагоди Дня міста
територіаль-ної
громади
Забезпечити
належний
ГУНП в
громадський
порядок
та
30.09.2016 р.
Гайсинському
супровід масових заходів в дні
районні
святкування
Відділення
Забезпечити медичний супровід
екстреної
масових
заходів
в
день 30.09.2016 р.
медичної
святкування
допомоги
Організувати виїзну торгівлю
Іллінецька РССТ
продуктами
харчування,
30.09.2016 р.
«Райспоживбезалкогольними
напоями,
спілка»
сувенірами тощо

Замовити
виготовлення
подарункових
наборів
з
до
Загальний відділ
9
атрибутикою міста для гостей
50000 грн.
20.09.2016 р.
міської ради
свята з нагоди 625-річчя міста
Іллінці
Забезпечити
придбання
до
Загальний відділ
необхідних товарів (подарунки,
10
20000 грн.*
квіти, запрошення тощо) для 28.09.2016 р.
міської ради
проведення урочистостей
Поновити стенд біля арки
до
5000 грн. КП «Добробут»
11
міського пляжу
25.09.2016 р.
ОрганізаційноПідготувати сценарії урочистого
до
юридичний
12 вечора та інших масових заходів
25.09.2016 р.
відділ міської
з нагоди Дня міста
ради
Богослужіння за загиблими
Священники
14
30.09.2016 р.
учасниками АТО
храмів міста
Богослужіння до Дня міста за
Священники
16 процвітання міста та жителів 30.09.2016 р.
храмів міста
об’єднаної громади
Організацій-ноюридичний
17 «Парад вишиванок»
30.09.2016 р. 5000 грн.*
відділ міської
ради
Організаційноюридичний
20 Урочистості з нагоди Дня міста 30.09.2016 р.
відділ міської
ради
ОрганізаційноОренда сцени та сценічного
юридичний
30.09.2016 р. 39000 грн*
21 обладнання.
відділ міської
ради
Організаційноюридичний
Фаєр-шоу – програма «Україна» 30.09.2016 р. 8000 грн*
22
відділ міської
ради
Організаційноюридичний
23 Виступ групи BIG BOSS
30.09.2016 р. 40000 грн*
відділ міської
ради
________________________________________
* зірочкою позначені заходи, фінансове забезпечення яких заплановано
здійснити за рахунок внесків юридичних та фізичних осіб

