
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 44

 16.04.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів з нагоди
проведення Дня села Миколаївка

Керуючись  статтею 32  Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,  з метою належної підготовки та організації проведення Дня села 
Миколаївка, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Провести День села Миколаївка Миколаївської сільської ради 25 
травня  2019 року. 

2. Затвердити план заходів з відзначення Дня села Миколаївка. (додаток

1).

3. Затвердити  склад  організаційного  комітету  з  підготовки  святкування

Дня села Миколаївка.  (додаток 2). 
4. Виконавчому комітету сільської ради сприяти оргкомітету в забезпечен-

ні та реалізації плану заходів щодо відзначення Дня села Миколаївка.
5. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника  сі-

льського голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 

Сільський голова                                                           С.САМОТОЙ 



Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету  №  44  від
16.04.2019

ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення дня села Миколаївка

1. Вжити  заходів  по  благоустрою  села,  приведенню  в  належний  стан  об’єктів
інфраструктури,  впорядкуванню пам’ятних знаків та пам’ятників.

Підприємства, установи та орга-
нізації  незалежно  від  форм
власності
до 20.05.2019 року

2. Облаштувати  в сільській бібліотеці фотозону виставку з нагоди святкування Дня
села Миколаївка. 

Бібліотекар Миколаївського 
СБК, 
до 24.05.2019 року 

3.  Організувати та провести в приміщенні сільського клубу виставку огляд дитячих
малюнків, власних виробів, поробок на тему: “Місцевий дивограй”.

Миколаївський НВК
Миколаївський СБК. 
до 24.05.2019 року 

4. Організувати святковий концерт до Дня села.
Директор Миколаївського СБК
культорганізатор Миколаївського
СБК
25.05.2019 року 

5. Організувати розваги для дітей, пригощання жителів села смаколиками.

Виконком сільської ради
Відділ культури та роботи з молоддю 

       Миколаївський СБК
Депутати сільської ради 

         2 5.05.2019 року 

6. Здійснити  широке  висвітлення  заходів  щодо  відзначення  Дня  села  в  засобах
масової інформації та на веб–сайті Миколаївської сільської  ради.

Відділ культури та роботи з мо-
лоддю 
травень 2019 року 

Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко 



Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету  №  44  від
16.04.2019

Склад 
організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села

Миколаївка

Северин Віра Миколаївна – заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради;

Феніна Світлана В’ячеславівна - начальник відділу культури та роботи з 

молоддю;

Шовкопляс Олена Сергіївна – спеціаліст ІІ категорії відділу культури та 

роботи з молоддю;

Іванченко Віктор Олександрович – директор Миколаївського СБК;

Демиденко Ірина Олександрівна – бібліотекар Миколаївського СБК;

Самотой Людмила Іванівна – культорганізатор Миколаївського СБК;

Непийвода Тетяна Іванівна – депутата Миколаївської сільської ради (за 

згодою);

Іванченко Ольга Григорівна – заступник директора з виховної роботи 

Миколаївського НВК (за згодою);

Бондаренко Вадим  - учень Миколаївського НВК (за згодою дирекції). 

 

Секретар виконавчого комітету                                                С. Бідненко 


