
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  36 

від 06 травня 2016 року  

м. Заставна  

 

Про надання дозволу  

на святкування Дня міста Заставни  

та затвердження програми свята 

 

 

З метою забезпечення проведення заходів по святкуванню Дня міста 

Заставна та розглянувши Програму свята, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради –  

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл на проведення святкування Дня міста Заставни 22 травня 

2016 року. 

2. Затвердити Програму проведення свята, присвяченого Дню міста 

Заставни.  

3. Виконавчому комітету Заставнівської міської ради звернутися до 

відповідних служб щодо забезпечення медичного обслуговування, пожежної 

безпеки та громадського правопорядку під час проведення свята. 

4. Виконавчому комітету Заставнівської міської ради звернутися до відділу 

культури РДА з клопотанням про проведення культурно-масових заходів. 

5. Призначити відповідальними за проведення свята: 

 cекретаря ради – Гольцову О.В. 



 заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради – Леваніна Р.В. 

 керуючу справами – Ганяк Л.В. 

6. Комунальному підприємству «Благоустрій плюс» забезпечити під час 

проведення свята належний санітарний стан відповідної території та техніку 

безпеки при електропостачанні атракціонів.  

7. Дати дозвіл приватним підприємцям та іншим суб’єктам на розміщення 

об’єктів по наданню послуг (комплексів атракціонів) різних видів та виїзну 

торгівлю промисловими та продовольчими товарами в центральній частині 

міста в період святкування Дня міста. Відповідальність за техніку безпеки при 

функціонуванні атракціонів покласти на суб’єктів господарювання, що надають 

дані послуги. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Програма 

проведення свята, присвяченого Дню міста Заставни 

 

8.30 – Зустріч гостей свята. 

9.00 – Святкова літургія (проводиться у Свято-Миколаївській церкві) 

11.00 – перегляд з гостями свята виставки-продажу виробів мистецтва 

народної творчості, виставки дитячого малюнку «Світ очима дітей» 

вихованців Заставнівської художньої школи, книжково-ілюстративної 

виставки книг «Рідна Заставна», представленої  Заставнівською 

центральною районною бібліотекою, українських вишиванок міських 

вишивальниць, виставки ВПУ № 24. 

12.30 – Урочисте відкриття свята Дня міста  

14.00 – Святкова програма: 

- конкурс сучасної естрадної пісні 

- конкурс танцювальних колективів Заставнівського району  

- конкурс перукарів ВПУ №24 

- спортивні змагання 

18.00 – благодійний концерт «Святий Миколаю, нам Україну бережи» 

21.00 – перегляд фільму про Заставну 

21.30 – масові гуляння. 

 

Проведення святкової Програми відбудеться на площі Героїв Майдану 

(колишня Центральна) міста Заставни. 

Запрошуються приватні підприємці взяти участь у виставці виробів 

власного виробництва. 

В місцях проведення масових заходів будуть організовані виставка-

продаж сувенірної продукції та функціонуватимуть кіоски громадського 

харчування.  

 


