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Підготовка проектів рішень міської ради та проведення засідання 
сесії міської ради

Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

БочарінПП. 
Коваленко В.О.

Підготовка проектів рішень виконавчого комітету та проведення 
засідань

Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”

щопонеділка
(окрім
періоду
г г с т я  х тттлгтпл и р ч »  і і - і л  і  У і

Гребенщикова О.РО. 
БреньВЛ

Суспільно-політична ситуація в місті. Резонансні події Відповідно до положення про організаційний 
відділ, рішення міської ради 26.01.2017 № 70-30- 
VII

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

БочарінПП. 
Коваленко В.О.

Про інформаційне висвітлення діяльності державної, регіональної 
та місцевої влади

Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

БочарінПП
СфитунОМ
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Про сприяння розвитку громадянського суспільства в місті Указ Президента України від 26.02.2016 № 
68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні», рішення Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 25.10.2018 року 
№15-59-VII «Про затвердження Програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства в 
м. Переяслав-Хмельницький на 2019-2020 роки»

щопонеділка
(окрім
Г Т Р Г ї І п  л м*—

карантину)

Гребенщикова О.Ю. 
Коваленко В.О.

Про присвоєння звання Почесного громадянина міста Переяслава Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами

липень-
серпень

Губенко В.В. 
Коваленко В.О.

Питання стану розгляду судових справ Закон України „Про місцеве самоврядування в щопонеділка МедведенкоШ.
Україні” (окрім

періоду
карантину)

Лебідь П.Ф. 
Нестеренко Є А

Про стан виконавської дисципліни структурними підрозділами 
міської ради

Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
віл 26.12.2013 №134-50-VI «Про затвердження 
Положення про загальний відділ виконавчого 
комітету Переяслав- Хмельницької міської ради»

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Гребенщиклва О ЗО. 
Бреї іь ВИ .

Поновлення бази даних Державного реєстру виборців на підставі 
відомостей, які подають суб’єкти подання відомостей

Закон України «Про Державний реєстр 
виборців»

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Дахновська Н.П. 
Хорошун В.А. 
Гончаренко С.Ф.

Дотримання норм законодавства та надання соціального захисту 
населенню м іста

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 зі змінами

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Губенко ВБ. 
ГушдМ.В.

Моніторинг надання адміністративних послуг ЦНАП Закони України «Про адміністративні послуги», 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Ш видка Т.Д. 
Андрієнко Л.І.

Про проведення державної реєстрації права власності на об’єкти 
нерухомого майна за територіальною громадою міста Переяслава 
та права господарського відання чи оперативного управління за 
комунальними підприємствами, установами та організаціями

Закон України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Біляй I.A.

Участь у міжнародному проекті на співфінансування: 
«Проведення повного енергетичного аудиту будівлі 
Переяславської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (корпус 2)» та «Проведення 
повного енергетичного аудиту будівлі міжшкільного навчально- 
виробничого комбінату» ’■

По проекту «Енергоефективність у громадах-ІІ», 
який впроваджує компанія GIZ за дорученням 
Федерального міністерства економічного 
співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) 
та Асоціація малих міст України

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Агейкіна О.В.
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Розробка Програми стимулювання створення, фінансової 
підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ міста 
Переяслава на 2020-2025 роки

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 
приватизацію державного житлового фонду», 
Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Агейкіна О.В.

Запровадження системи енергоменеджменту та захисту довкілля 
сіепа-ЕКМ у місті Переяславі

По Проекту Німецького енергетичного агентства 
(сіепа) “Україна: Комунальний 
теплоенергетичний поворот»

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Агейкіна О.В.

Удосконалення роботи міського громадського транспорту 
загального користування

ЗУ «Про автомобільний транспорт» щопонеділка
(окрім

Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П.

періоду
карантину)

Щодо стану виконання міських цільових програм включених до 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 
Переяслава на 2020 рік

Порядок розроблення, прийняття міських 
цільових програм, моніторингу та звітності про 
їх виконання

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П.

Щодо написання грантових проектів Залучення інвестицій, грантових коштів в 
бюджет міста Переяслава

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Гайдак В. Г. 
Толочин В.І.

Про погодження місць розміщення пересувних тимчасових 
споруд

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 
26.01.2017 № 08-30-УІІ «Про затвердження Порядку 
розміщення тимчасових споруд (ТС) торговельного, 
побутового, соціально-культурного чи іншого 
призначення для здійснення підприємницької діяльності 
в місті Переяславі-Хмельницькому»

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

ГичТ.О.

Про затвердження режиму роботи закладів торгівлі, громадського 
харчування, АЗС, аптек тощо

Відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування 
в Україні», постанови КМУ «Про затвердження 
порядку провадження торговельної діяльності та 
правил торговельного обслуговування 
населення»

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

ГичТ.О.

Про погодження місць розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 
Проведення інвентаризації.

Відповідно до Закону України «Про рекламу» та 
рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 
від 29 грудня 2016 року № 24-26/2-УІІ «Про 
затвердження Порядку розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами у місті Переяслав- 
Хмельницький у новій редакції »

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

ГичТ.О.

Питання благоустрою міста та поводження з побутовими 
відходами

Відповідно до Положення про відділ КБ Та ЖКГ щопонеділка СтсикТ.Т.

з



Питання будівництва та житлово-комунального господарства
Відповідно до Положення про відділ КБ Та ЖКГ щопонеділка СпасикТ.Т.

Питання підготовки та проведення конкурсу з призначення 
управителя багатоквартирного будинку за зверненням 
співвласників багатоквартирного будинку

Закон України «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному будинку» 
від 14.05.2015 № 4 1 7 - VIII
Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги» від 09.11.2017 № 2189-УІІІ

щопонеділка СпасикТ.Т.

Реєстрація договорів оренди комунального майна Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закон України «Про оренду 
державного та комунального майна»

щопонеділка
(окрім
періоду

Шосталь О. П. 
Мацаєнко І. М.

карантину)
Обстеження земельних ділянок щодо дотримання вимог чинного 
земельного законодавства землекористувачами, складання актів 
обстежень, проведення розрахунку та складання актів нарахування 
збитків власнику землі, заподіяних внаслідок самовільного зайняття 
земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням 
законодавства про плату за землю

Земельний кодекс України, Постанова Кабміну «Про 
порядок визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам» від 
19.04.1993 № 284, Порядок визначення та 
відшкодування збитків власникам землі і 
землекористувачам на території міста Переяслава- 
Хмельницького, затверджений рішенням Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 31.03.2016 № 04-10- 
VII

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину) Шосталь О. П. 

Мацаєнко І. М.

Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного 
захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
та їх наслідків.

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97- ВР від 21.05.1997 зі змінами

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Жарко В.П.

Реалізація заходів щодо підтримання готовності органів 
управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням у 
мирний час

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» № 280/97- ВР від 21.05.1997 зі змінами

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Жарко В.П.

Підготовка пропозицій щодо забезпечення реалізації державної 
політики у сфері містобудування та архітектури на території міста

Закон України „Про регулювання містобудівної 
діяльності”, Закон України „Про основи 
містобудування”

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Устич Н.М. 
Степаненко A.C.

Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо забудови 
міських територій, поліпшення їх архітектурного вигляду

Закон України „Про регулювання містобудівної 
діяльності”, Закон України „Про основи 
містобудування”, Закон України „Про 
архітектурну діяльність”

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Устич Н.М. 
Степаненко A.C.
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Координація діяльності землевпорядних організацій та 
землекористувачів щодо затвердженої містобудівної документації

Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Земельний кодекс України

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Устич Н.М. 
Степаненко A.C.

Про реєстрацію договорів оренди комунального майна «Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закон України «Про оренду 
державного та комунального майна»

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Шосталь О. П. 
Мацаєнко І. М.

Про обстеження земельних ділянок щодо дотримання вимог 
чинного земельного законодавства землекористувачами,

Земельний кодекс України, Постанова Кабміну 
«Про порядок визначення та відшкодування

щопонеділка
(окрім

складання актів обстежень, проведення розрахунку та складання 
актів нарахування збитків власнику землі, заподіяних внаслідок 
самовільного зайняття земельних ділянок та використання 
земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за 
землю

збитків власникам землі та землекористувачам» від 
19.04.1993 № 284, Порядок визначення та 
відшкодування збитків власникам землі і 
землекористувачам на території міста Переяслава- 
Хмельницького, затверджений рішенням 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 
31.03.2016 № 04- 10-УІІ

періоду
карантину) Шосталь О. П. 

Мацаєнко І. М. 
Горбунова Ю.О.

Про здійснення соціального супроводу сімей та осіб, що 
перебувають в складних життєвих обставинах

Наказ Міністерства соціальної політики України 
від 31.03.2016 року №318 «Про затвердження 
Державного стандарту соціального супроводу 
сімей (осіб), які перебувають у складних 
життєвих обставинах»

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Бориськ JT.
Лялька Ю.М. 
Погребна М.М. 
Мільгевська В.1 
Конченко Л.Л.

Вилучення дітей із сімей, умови проживання в яких загрожують 
їх здоров’ю та життю, влаштування їх до закладів соціального 
захисту прав дитини

На виконання Закону України «Про органи і 
служби у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей»

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Лой К.І. 
Хоменко Л.О.

Про відзначення державних, міських, релігійних, професійних 
свят та ювілейних дат підприємств, установ, організацій міста

Комплексна програма розвитку культури міста 
на 2016-2020 роки, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів 
на 2019 рік

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Курченко А. М.

Питання фізичної культури та спорту Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Мільгевський В.М.

Питання охорони здоров’я

---- .. ‘V -----  - -------------------------

Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”

щопонеділка
(окрім
періоду
карантину)

Мільгевський В.М.
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II. Відзначення та організаційно-масові заходи

2.1. Відзначення
1 липня День архітектури України за окремим планом
4 липня День Національної Поліції за окремим планом
4 липня Міжнародний день кооперативів за окремим планом
5 липня День працівників морського і річкового флоту за окремим планом
5 липня Пень Військово-Морських Сил Збройних Сил України за окремим планом' ' *
8 липня День родини за окремим планом
8 липня День ювенальної превенцїї за окремим планом
12 липня День рибалки за окремим планом
16 липня День бухгалтера за окремим планом
16 липня Проголошення Декларації про державний суверенітет України за окремим планом
26 липня День працівників торгівлі за окремим планом
28 липня День Хрещення Київської Русі -  України за окремим планом
8 серпня День військ зв’язку за окремим планом
1 0 Г‘ ^ Г \ Т Т Т Т С ІX  X - V  Ч /^ /Х  XX .1 /1 День будівельника за окремим планом
12 серпня День працівників ветеринарної медицини за окремим планом
19 серпня День пасічника за окремим планом

23 серпня День Державного прапора України за окремим планом

24 серпня День Незалежності України за окремим планом
29 серпня День пам’яті захисників України за окремим планом
1 вересня День знань за окремим планом

2 вересня День підприємця за окремим планом

8 вересня День фізичної культури і спорту за окремим планом
8 вересня День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості за окремим планом

15 вересня День фармацевтичного працівника за окремим планом
16 вересня День працівника лісу за окремим планом
17 вересня День рятівника за окремим планом
19 вересня День міста Переяс лава за окремим планом
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21 вересня День винахідника і раціоналізатора за окремим планом

22 вересня День партизанської слави за окремим планом

22 вересня День машинобудівника за окремим планом
27 вересня День туризму за окремим планом

ЗО вересня Всеукраїнський день бібліотек за окремим планом

ЗО вересня Всеукраїнський день дошкілля за окремим планом

2.2. Організаційно-масові заходи
П роведення відвідувань суб єктів господарювання, що 
здійснюють свою діяльність, по питаннях дотримання 
законодавства України про працю та зайнятість населення

На виконання розпорядження міського голови 
«Про проведення відвідувань суб’єктів 
господарювання, що здійснюють свою діяльність, 
по питаннях дотримання законодавства України 
про працю та зайнятість населення»

постійно ТУ--- НГ ____________1 И 4 І ЛЗТ

Проведення інвентаризації об’єктів зовнішньої реклами в місті 
Переяславі

На виконання розпорядження міського голови 
«Про проведення інвентаризації об’єктів 
зовнішньої реклам в місті Переяславі»

постійно Гич Т.О.

Громадські слухання щодо актуальних питань міста Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» за

необхідності

Костін Т.В.
Бочарін П.П. 
Гребенщикова О.Ю.

Громадські обговорення щодо врахування громадських інтересів Закон України „Про регулювання містобудівної 
діяльності”

за
необхідністі

Степаненко A.C. 
Вакуленко Ю.В.

Робоча зустріч з особами, відповідальними за збір та внесення 
даних до А СЕМ  «Київщина енергоефективна», у бюджетній сфері

Протокольне доручення розширеної наради у 
голови Київської облдержадміністрації від 
15.03.2017, розпорядження КМУ «Про 
затвердження Плану заходів із впровадження 
системи енергетичного менеджменту в 
бюджетних установах» від 26.07.2017, 
розпорядження виконкому м. Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 02.10.2017 № 
198/7-10

за
необхідності Агейкіна О. В.

Проведення інформаційних тренінгів для голів ОСББ, житлово- 
будівельних кооперативів, ініціативних груп зі створення ОСББ 
міста Переяслава

По Проекту ЄС./ПРООН «Об’єднання 
співвласників будинків для впровадження сталих 
енергоефективних рішень” (HOUSES)

за
необхідності Агейкіна О.В.

Участь у семінарах із запровадження системи енергоменеджменту 
та захисту довкілля бепа-ЕКМ в місті Переяславі

По Проекту Німецького енергетичного агентства 
(dena) за підтримки Федерального міністерства 
економіки та енергетики Німеччини (BMWI)

один раз на 
місяць Агейкіна О.В.
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Онлайн-концерт вокально-інструментального ансамблю 
«Радограй» Народного центру культури «Зустріч»

Комплексна програма розвитку культури міста на 
2016-2020 роки, план роботи НЦК «Зустріч»

1 липня Курченко А. М. 
Близнюк Т.О.

Онлайн-тренінг щодо особливостей реалізації проектів з 
використанням відновлювальних джерел енергії на місцевому 
рівні

Департамент житлово-комунального господарства 
та енергоефективності КОДА по Проекту ЄС 
Твінінг «Розвиток відновлювальної енергетики в 
Україні»

2 липня Агейкіна О.В.

Відео-концерт «Купальські посиденьки 2020» Комплексна програма розвитку культури міста на 
2016-2020 роки, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2020 рік, План роботи НИК «Зустріч»____________

6 липня Курченко А. М. 
Близнюк Т. О.

Чемпіонат міста з міні-футболу серед дитячих команд будинків, 
вулиць та мікрорайонів

Згідно календаря змагань липень Мільгевський В.М.

Першість міста серед команд трудових колективів з пляжного 
волейболу

Згідно календаря змагань липень Мільгевський В.М. 
Онопрієнко В.Г.

Р-ТіУр ТТ опа\»агг/>ті*с»тті п и * 1 /-»'-по ттттгт і гтто/'т'і г) л^пгпліттїлл ол ю т-1 о т т т.т гт VишоД ш і^іа длл ^ таен  г> ыила^ппл ошаї ашілл Згідно календаря змагань липень Мільгевський В.М.

Заходи до свята Івана Купала Згідно плану липень Мільгевський В.М. 
Свириденко A.B.

Онлайн-конкурс «Фото до Івана Купала» Згідно плану липень Мільгевський В.М. 
Свириденко A.B.

Спортивний челендж «Здоров’я понад усе» Згідно плану липень Мільгевський В.М. 
Свириденко A.B.

Онлайн тренінг «Особистісний розвиток та профорієнтація» Згідно плану липень Мільгевський В.М. 
Свириденко A.B.

Онлайн збори молодіжної ради Згідно плану липень Мільгевський В.М. 
Свириденко A.B.

Онлайн-концерти художніх колективів та окремих виконавців 
міста

Комплексна програма розвитку культури міста на 
2016-2020 роки, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2020 рік, План роботи НЦК «Зустріч»

упродовж
серпня

Курченко А. М. 
Близнюк Т. О.

Свято мікрорайону Спаська Левада Комплексна програма розвитку культури міста на 
2016-2020 роки, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2020 рік, План роботи НЦК «Зустріч»,

19 серпня Курченко А. М. 
Близнюк Т. О. 
Крикун В. А.

Урочисте підняття Державного Прапора України Комплексна програма розвитку культури міста на 
2016-2020 роки, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2020 рік

23 серпня Курченко А. М. 
Близнюк Т. О.
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Культурологічна акція «ДНІПРО-РЕВУЧИИ» Комплексна програма розвитку культури міста на 
2016-2020 роки, Програма розвитку туризму міста 
Переяслава на 2020-2021 рік, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2020 рік

23 серпня Курченко А. М. 
Руденко Ю. М. 
Близнюк Т. О.

Святкові заходи з нагоди 29-ї річниці незалежності України (відео 
та онлайн формат)

Комплексна програма розвитку культури міста на 
2016-2020 роки, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2020 рік

24 серпня Курченко А. М. 
ГурінаВ. М.
Рлгттрчгїїг̂  ТО М1 J^V X H V V  I  V / .  і .T l .

Близнюк Т. О.
Міський легкоатлетичний кпос пписвячений по Пня Незалежності Згідно календапя змагань серпень Мільгевський В.М.
України
Першість міста серед школярів до Дня футболу Згідно календаря змагань серпень Мільгевський В.М.

Кубок по футболу пам’яті Георгія Куклера Згідно календаря змагань серпень Мільгевський В.М.

Спортивно -  масові заходи до Дня Незалежності України Згідно календаря змагань серпень Мільгевський В.М.

Проведення Всеукраїнської акції «Пам’ятаємо минуле заради 
майбутнього»

Згідно плану серпень Мільгевський В.М. 
Свириденко A.B.

Захід до Дня Незалежності України, Дня Прапора Згідно плану серпень Мільгевський В.М. 
Свириденко A.B.

Свято першого дзвінка Комплексна програма розвитку культури міста на 
2016-2020 роки, плани роботи мистецьких шкіл

1 вересня Губенко В.В, 
Ярмоленко ILM. 
Курченко А.М,

Загальноміське свято День Подяки Комплексна програма розвитку культури міста на 
2016-2020 роки, затверджений план
ОЛ ПП Г Г Г  ГГЛ» ТЛТЖЛГ ТЛХ 7 Т Т Т  rpx IW Т Т А »ЇТІЛП^аїТТ 1/TTV OOVOTTIT) т т о
.З С ІІ  a j l J D r i ' U l V I l ^ t ) I V i /l/ V  I Y j  J I J D  Л  J J p X lW iV J L J r t iV ' l^ J L ip D IV H / V  О С І Л и Д і О  П С І

2020 рік

12 вересня Курченко А. М. 
Гуріна В. М.
P\/HAUI7A ЇА  ЛЛ X J ^ V X X I W  I V / .  x V x .

Близнюк Т. О.
Відзначення Дня міста «Слався, Переяслав-граде!» (урочистості, 
концертні програми, літературно-мистецькі вечори, фестивалі, 
конкурси, виставки художніх робіт, робіт декоративно- 
ужиткового мистецтва). Загальноміська акція «Людина року 
2020»

Комплексна програма розвитку культури міста на 
2016-2020 роки, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2020 рік

18-19
вересня

Курченко А. М. 
Гуріна В. М. 
Руденко Ю. М. 
Близнюк Т. О. 
Крикун В. А. 
Ващенко В. М. 
іфтоді Г. М. 
Кузьмицька І. В.

Свято мікрорайону «Трубайлівка» Комплексна програма розвитку культури міста на 
2016-2020 роки, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2020 рік

22 вересня Курченко А. М. 
Крикун В. А.
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Заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня туризму Програма розвитку туризму міста Переяслава на 
2020-2021 рік, затверджений план 
загальноміських культурно-мистецьких заходів на 
2020 рік

26 вересня Курченко А. М. 
Руденко Ю. М

Першість міста з настільного тенісу до Дня міста Згідно календаря змагань вересень Мільгевський В.М.
Першість міста з по футболу серед збірних команд ЗОНІ міста Згідно календаря змагань вересень Мільгевський В.М. 

Відділ освіти
Розіграш перехідного кубка по футболу між ЗОШ міста та ЦПТО Згідно календаря змагань вересень Мільгевський В.М 

Відділ освіти
Шгїял спортсмені в міста лля участі в обласних змаганнях Згідно календаря змагань вересень Мільгевський В.М.

Спортивно-масові заходи до Дня фізичної культури та спорту Згідно календаря змагань вересень Мільгевський В.М. 
Відділ освіти

Спортивно-масові заходи в програмі святкування Дня міста Згідно календаря змагань вересень Мільгевський В.М. 
Відділ освіти

Легкоатлетичні естафети присвячені Герою України Михайлу 
Сікорському

Згідно календаря змагань вересень Мільгевський В.М. 
Відділ освіти

Спортивні, урочисті і масові заходи з нагоди відзначення Дня 
фізичної культури і спорту України

Згідно плану вересень Мільгевський В.М. 
Свириденко A.B.

Проведення заходів до Дня міста Згідно плану вересень Мільгевський В.М. 
Свириденко A.B.

Проведення заходів, спрямованих на популяризацію української 
мови, формування мовної культури, оволодіння та вживання 
української мови як духовного коду нації.

Згідно плану вересень Мільгевський В.М. 
Свириденко A.B.

Примітка. У зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби СОУІО-19 (коронавірусної інфекції) 
введено певні карантинні обмеження, які поступово будуть послаблюватися. Тому план роботи виконавчого комітету та 
Переяславської міської ради може бути відкореговано відповідно до обмежень, визначених постановами, розпорядженнями та 
наказами Кабінету Міністрів України, Київської облдержадміністрації та Київської обласної ради.

Керуюча справами виконкому О. ГРЕБЕНЩИКОВА

С К О Р Б А Ч  І. iß
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