
 

 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

 

від 20.01.2020 № 6-ОД 

м.Конотоп 

 
 

Про відзначення в місті 

Конотопі у 2020 році Дня 

Соборності України 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

14.01.2020 №10-ОД «Про відзначення в Сумській області у 2020 році Дня 

Соборності України», на виконання Указу Президента України від 13.11.2014 

№871/2014 «Про День Соборності України», з метою належного відзначення в 

місті Конотопі у 2020 році Дня Соборності України: 

1.Затвердити план заходів щодо відзначення в місті Конотопі у 2020 році 

Дня Соборності України (додаток 1). 

2.Затвердити робочий план проведення заходів з відзначення в місті 

Конотопі у 2020 році Дня Соборності України (додаток 2). 
3.Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання затверджених 

цим розпорядженням заходів та інформувати сектор міської ради з питань 
внутрішньої політики до 23.01.2020. 

4.Сектору міської ради з питань внутрішньої політики інформувати 
міського голову про хід виконання даного розпорядження до 24.01.2020. 

5.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому, заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                      Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

Юрій Зеленський    6 64 30 



     Додаток 1 

     до розпорядження міського голови 

     від 20.01.2020 № 6-ОД 

 

План заходів щодо відзначення в місті Конотопі 

у 2020 році Дня Соборності України 

 

1.З нагоди Дня Соборності України провести урочистий захід - 

патріотичний флешмоб «Єднання заради майбутнього» за участю 

представників органів місцевого самоврядування, військових, громадських і 

релігійних організацій, місцевих осередків політичних партій, закладів міста, 

культури та молоді міста, громадськості. 

Відділ культури і туризму Конотопської міської 

ради, сектор міської ради з питань внутрішньої 

політики, відділ освіти Конотопської міської ради, 

відділ організаційної та кадрової роботи міської 

ради 

22.01.2020 

 
2.Забезпечити покладання квітів до Пантеону національної пам’яті 

Конотопа, розташованого на території Собору Різдва Пресвятої Богородиці 
Православної Церкви України. 

Відділ організаційної та кадрової роботи міської 

ради, сектор міської ради з питань внутрішньої 

політики 

22.01.2020 

 
3.Забезпечити встановлення Державного Прапору України на будинках 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій міста. 

Сектор міської ради з питань внутрішньої 

політики, управління житлово-комунального 

господарства Конотопської міської ради, 

структурні підрозділи міської ради 

До 22.01.2020 

 
4.Організувати звернення до релігійних організацій з пропозицією 

провести 22.01.2020 молебнів за єдність України. 

Сектор міської ради з питань внутрішньої 

політики 

До 22.01.2020 

 

5.Організувати проведення в закладах загальної середньої освіти міста 

інформаційно-просвітницьких, військово-патріотичних, молодіжних та 

навчально-виховних заходів, «круглих столів», присвячених історії 



національно-визвольних змагань в Україні на початку ХХ століття, боротьбі за 

суверенітет та територіальну цілісність України. 

Відділ освіти Конотопської міської ради 

Протягом січня 2020 
 
6.В міському краєзнавчому музеї ім.О.М.Лазаревського забезпечити 

функціонування виставкового проекту «Візерунки єднання». Оновити виставки 
архівних документів та матеріалів, присвячених діяльності Української 
Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, визвольній 
боротьбі Українського народу початку ХХ століття. 

Відділ культури і туризму Конотопської міської 
ради 

Протягом січня 2020 
 

7.Організувати проведення спортивних заходів з нагоди Дня Соборності 
України. 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту 

Протягом січня 2020 

 
8.Провести заходи щодо благоустрою міста, упорядкування 

пам’ятників, пам’ятних місць, пов’язаних із здобуттям Україною незалежності, 
її героїчним минулим та сьогоденням. 

Управління житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради, відділ містобудування 

та архітектури Конотопської міської ради 

До 21.01.2020 

 

9.Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо 

відзначення Дня Соборності України в місті. 

Сектор міської ради з питань внутрішньої 

політики 

22.01.2020 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому Любов ДУБОВИК 

 

Завідувач сектору міської ради  

з питань внутрішньої політики 

 

Юрій ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 



     Додаток 2 

     до розпорядження міського голови 

     від 20.01.2020 № 6-ОД 

 

 

Робочий план проведення заходів з відзначення 

в місті Конотопі у 2020 році Дня Соборності України 

№ 

з/ч 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Провести патріотичний флешмоб 

«Єднання заради майбутнього» 

22.01.2020 

10.00 

Шинкаренко О.В. 

Зеленський Ю.О. 

Качура О.О. 

Гаценко Л.Г. 

Яременко Н.А. 

Мусієнко С.В. 

2. Розробити телефонограму запрошень до 20.01.2020 Яременко Н.А. 

3. Розробити список і запросити членів 

виконкому, депутатів міської ради, 

членів трудових колективів, 

учасників АТО/ООС, представників 

громадських організацій, політичних 

партій та засобів масової інформації  

до 21.01.2020 Яременко Н.А. 

Зеленський Ю.О. 

Розанова О.М. 

4. Підготувати сценарій урочистих 

заходів 

до 20.01.2020 Шинкаренко О.В. 

5. Забезпечити наявність квіткової 

продукції 

22.01.2020 Яременко Н.А. 

6. Забезпечити наявність акустичної 

апаратури для озвучення заходу 

22.01.2020 Шинкаренко О.В. 

7. Забезпечити електроживлення для 

озвучення заходу та прибирання 

території по площі Миру 

до 22.01.2020 Клименко А.Д. 

8. Забезпечити перекриття задіяних 

вулиць (площі Миру) під час 

проведення заходу 

22.01.2020 

з 9.00 до 

10.30 

Мусієнко С.В.  

Клименко А.Д. 

9. Забезпечити охорону громадського 

порядку 

22.01.2020 Мусієнко С.В. 

10. Забезпечити медичний супровід під 

час проведення заходу 

22.01.2020 Шульга Ж.О. 

 

 

Керуючий справами виконкому Любов ДУБОВИК 

 

Завідувач сектору міської ради 

з питань внутрішньої політики 

 

Юрій ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
 


