
ПЛАН РОБОТИ 
виконавчого комітету Переяславської міської ради 

на III КВАРТАЛ 2021 року

Зміст заходу Обґрунтування необхідності здійснення 
заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

1 2 ■ 3 4

І. Питання для внесення на розгляд апаратної наради у  міського голови, 
на розгляд структурних підрозділів виконкому та міської ради

Про заходи щодо запобігання поширення на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 (коронавірусної 
інфекції)

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

постійно Саулко В.В. 
Жарко В.П.

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

постійно Саулко В.В. 
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

постійно Саулко В.В. 
Жарко В.П.

Підготовка проектів рішень міської ради та проведення засідань 
сесій міської ради

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

постійно Оверчук Л.М. 
Коваленко В.О. 
Тулуб Л.І.

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

постійно Гич Т.О. 
Коваленко В.О. 
Скорбач І.М.

Про підготовку та проведення громадських слухань по 
актуальних питаннях громади

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

постійно Гич Т.О. 
Коваленко В.О. 
Скорбач І.М.
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Підготовка та проведення засідань виконавчого комітету міської 
ради

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

постійно Гич Т.О. 
Брень В.П.

Про стан виконання доручень міського голови Рішення виконавчого комітету від 
27.02.2018 № 34-03 «Про стан виконання 
актів Президента України, Кабінету 
Міністрів У країни,обласної державної 
адміністрації, інших документів 
структурними підрозділами виконавчого 
комітету та міської ради за 4 квартал 2017 
року»

постійно Гич Т.О. 
Брень В.П.

Про стан виконавчої дисципліни структурними підрозділами 
виконкому та міської ради

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

постійно Гич Т.О. 
Брень В.П.

Про інформаційне висвітлення діяльності державної, регіональної 
та місцевої влади

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

постійно ОверчукЛМ 
Коваленко В.О.

Питання стану розгляду судових справ Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно СаулкоВВ. 
Никифоренко АА.

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

постійно Гич Т.О. 
Саверська Н.М. 
Швидка Т.Д.

1 Удосконалення роботи міського громадського транспорту 
загального користування

ЗУ «Про автомобільний транспорт» за необхідності Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П.

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

за необхідності Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П.

Написання грантових проектів Залучення інвестицій, грантових коштів в 
бюджет фомади

по мірі
відкриття
заявок

Огієвич О.М. 
Гайдак В. Г. 
Толочин В.Г
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Щодо розробки нової Стратегії розвитку Переяславської міської 
територіальної громади на 2021-2027 роки

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в України», розвиток 
громади

протягом місяця Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г.

Про погодження місць розміщення та інвентаризацію об'єктів 
зовнішньої реклами

Закон України «Про рекламу», рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 
29.12.2016 №24-26/2-УІІ «Про 
затвердження Порядку розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами у місті Переяслав- 
Хмельницький у новій редакції»

постійно Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г.

Про погодження місць розміщення пересувних тимчасових 
споруд

Рішення виконавчого комітету від 
26.01.2017 №08-30-УІ1 «Про затвердження 
Порядку розміщення тимчасових споруд 
(ТС) торговельного, побутового, соціально- 
культурного чи іншого призначення для 
здійснення підприємницької діяльності в 
місті Переяславі-Хмельницькому»

постійно Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г.

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

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами, постанова КМУ 
«Про затвердження порядку провадження 
торгівельної діяльності та правил 
торговельного обслуговування населення»

постійно Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г.

Про проведення державної реєстрації права власності на об'єкти 
нерухомого майна за територіальною громадою 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»

постійно Огієвич О.М. 
Біляй І.А.

Питання благоустрою громади та поводження з побутовими 
відходами

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами, відповідно до 
Положення про відділ КБ Та ЖКГ

постійно
Фесенко А.1.. 
ВпківськийО.О.

Питання будівництва та житлово-комунального господарства Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР  
від М .05.1997 зі змінами, відповідно до 
Положення про відділ КБ Та ЖКГ

постійно
Фесенко А.І.. 
Вгіківський О.О.



Обстеження зелених насаджень з оформленням акту обстеження Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами, відповідно до 
Положення про відділ КБ та ЖКГ

за необхідності
Фесенко А.І.. 
Калашник О.Г.

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

постійно Фесенко А.1.. 
Пурденко П.Л. 
Шосталь О. П.

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

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон України 
«Про основи містобудування», Закон 
України «Про архітектурну діяльність»

постійно Фесенко AI. 
Пурденко П.Л.

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

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон України 
«Про основи містобудування»

постійно Фесенко А.І.. 
Пурденко П.Л.

Дотримання норм законодавства та надання соціального захисту 
населенню громади

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

постійно Степаненко О.С. 
ГушдМ..В.

Проведення оцінок потреб сімей га осіб, що перебувають в 
складних життєвих обставинах та надання їм соціальних послуг

Постанова Кабінету Міністрів України від 
01.06.2020 №587 «Про організацію надання 
соціальних послуг»

протягом місяця Степаненко О.С. 
Борисюк Л.М. 
Лялька Ю.М.

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».

протягом місяця Степаненко О.С. 
Погребна М.М. 
Конченко Л.Л. 
Мільгевська В.1.
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Здійснення соціального супроводу сімей, у яких виховуються 
діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування

Наказ Міністерства соціальної політики 
України від 11.08.2017 № 1307 «Про 
затвердження Державного стандарту 
соціального супроводу сімей, у яких 
виховуються діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування»

протягом місяця Степаненко О.С. 
Лялька Ю.М.

Питання фізичної культури та спорту Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР  
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Степаненко О.С. 
Столяренко В.О.

Питання охорони здоров’я Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Степаненко О.С. 
Столяренко В.О.

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

Положення про відділ культури і туризму, 
відповідні рішення Переяславської міської 
ради, відповідні комплексні програми

постійно Степаненко О.С. 
Скляренко A.C.

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

Закон України «Про Державний реєстр 
виборців»

щомісяця Оверчук Л.М. 
MaTßieHKo О.В. 
Гончаренко С.Ф.

Представництво інтересів жителів сільських населених пунктів та 
забезпечення основними гарантіями жителів сіл

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

постійно Зшченко В.А. 
Постолюк Т.П. 
Якуба О.В. 
Кондратенко С.М. 
Кузьменко С.В. 
Лещенко Р.П.

II. Відзначення та організаційно-масові заходи

2.1. Відзначення
1 липня День архітектури України за окремим планом

4 липня День Військово-Морських Сил Збройних Сил України за окремим планом

4 липня День Національної Поліції за окремим планом

8 липня День родини за окремим планом

8 липня День ювенальної превенції за окремим планом
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16 липня День бухгалтера за окремим планом
16 липня Проголошення Декларації про державний суверенітет України за окремим планом
25 липня День працівників торгівлі за окремим планом
28 липня День Хрещення Київської Русі -  України за окремим планом
29 липня День сил спеціальних операцій ЗСУ за окремим планом
8 серпня День військ зв’язку за окремим планом
8 серпня День працівників ветеринарної медицини за окремим планом
8 серпня День будівельника 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
5 вересня День підприємця за окремим планом
7 вересня День військової розвідки за окремим планом
11 вересня День фізичної культури і спорту за окремим планом
12 вересня День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості за окремим планом
17 вересня День рятівника за окремим планом
18 вересня День фармацевтичного працівника за окремим планом
18 вересня День міста за окремим планом
19 вересня День працівників лісу за окремим планом
26 вересня Всеукраїнський день дошкілля за окремим планом
27 вересня День туризму за окремим планом
ЗО вересня Всеукраїнський день бібліотек за окремим планом

2.2. Організаційно-масові заходи
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Засідання щодо розробки нової Стратегії розвитку Переяславської 
міської територіальної громади на 2021-2027 роки

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

протягом місяця Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П 
Толочин В.1.

Про підготовку та проведення громадських слухань по актуальних 
питаннях громади

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

за необхідності Гич Т.О. 
Коваленко В.О. 
Скорбач 1.М.

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

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

за необхідності Агейкіна О.В.

Проведення відвідувань суб’єктів господарювання, що 
здійснюють свою діяльність, по питаннях дотримання 
законодавства України про працю та зайнятість населення

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

за необхідності Гайдак В.Г.

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»

протягом місяця Конченко Л.Л. 
Мільгевська В.І. 
Погребна М.М. 
Пурденко І.Г.

Здійснення соціального супроводу сімей, у яких виховуються 
діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування

Наказ Міністерства соціальної політики 
України від 11.08.2017 №1307 «Про 
затвердження Державного стандарту 
соціального супроводу сімей, у яких 
виховуються діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування»

протягом місяця Лялька Ю.М.

Вечори відпочинку для жителів міста. Вечори живої музики Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затверджений 
„алендарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

02, 03 липня Близнюк Т. О.
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Автопробіг «Мандруй Київщиною» Програма розвитку туризму 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2020-2021 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

03 липня Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Перевірка дітей, які перебувають на обліку служби, як такі, що 
перебувають у складних життєвих обставинах, на предмет 
догляду, утримання та виховання

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»

05 липня Малина Л.О.

Перевірка дітей, які перебувають під опікою/піклуванням, 
усиновлені, на предмет догляду, утримання та виховання

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини» від 24.09.2008 №866

06 липня Чепіль Н.П.

Фольклорно-етнографічне свято «На Івана, на Купала» Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

06 липня Скляренко А. С. 
Гуріна В. М. 
Близнюк Т. О.

Обрядові свята на Івана Купала у селах Переяславської міської 
територіальної громади

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

06-10 липня Близнюк Т. О. 
керівники 
відокремлених 
підрозділів

Проведення перевірки
щодо працюючих неповнолітніх на підприємствах, установах 
різних форм власності Переяславської міської громади

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»

12 липня Малина Л.О.

Профілактичний рейд «Канікули», «Вулиця», Вокзал», «Підліток» 
в місця дозвілля молоді в вечірні та нічні години

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»

16 липня Малина Л.О.

Участь у Всеукраїнському фестивалі патріотичної пісні 
«Яворина»

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

16-18 липня Скляренко А. С.
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Свято День села Гайшин Статут Переяславської міської 
територіальної громади, Комплексна 
програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
фомади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

17 липня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О.

Профілактичний рейд «Канікули», «Вулиця», Вокзал», «Підліток» 
по території автовокзалу, ринках «Альта», «Дарринок» на предмет 
виявлення дітей, які жебракують, бродяжать

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»

22 липня Малина Л.О.

Уі-й Спортивно-культурологічний захід «Дніпро-Ревучий» Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, програма 
розвитку туризму Переяславської міської 
територіальної громади на 2020-2021 роки, 
затверджений календарний план 
загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

24 липня Скляренко А. С. 
Гуріна В. М. 
Близнюк Т. О.

Акція спільно з відділом фізичної культури, молоді, спорту та 
охорони здоров'я на тему: «Відповідальність починається з мене»

Міська Програма підтримки сім'ї та 
забезпечення прав дитини «Назустріч 
дітям та сім'ї» у Переяславській міській 
громаді на 2021-2023 роки

27 липня Малина Л.О.

Організація та проведення загальноміських заходів з нагоди 
Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми.

Міська Програма підтримки сім'ї та 
забезпечення прав дитини «Назустріч 
дітям та сім'ї» у Переяславській міській 
громаді на 2021-2023 роки

30 липня Лой К.І. 
Малина Л.О.

Свято Дні сіл Дем’янці і Харківці Статут Переяславської міської 
територіальної громади, Комплексна 
програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
іромади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

31 липня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О. 
Погребний 1.1.
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Два дні безкоштовних екскурсій Київщиною Програма розвитку туризму 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2020-2021 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

липень Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Вечори відпочинку для жителів міста. Вечори живої музики Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

упродовж
серпня

Близнюк Т. О.

Регата на «Кубок Переяслава» Програма розвитку туризму 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2020-2021 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

01-07 серпня Скляренко А. С. 
Руденко Ю. М.

Перевірка дітей, які перебувають на обліку служби, як такі, що 
перебувають у складних життєвих обставинах, на предмет 
догляду, утримання та виховання

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»

03 серпня Малина Л.О.

Перевірка дітей, які перебувають під опікою/піклуванням, 
усиновлені, на предмет догляду, утримання та виховання

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини» від 24.09.2008 №866

04 серпня Чепіль Н.П.

Свято мікрорайонів міста та свята сіл Переяславської МТГ: 
с. Мазінки 
с. Вовчків 
с. Гланишів

Статут Переяславської міської 
територіальної громади. Комплексна 
програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

07 серпня 
14 серпня 
21 серпня

Скляренко А. С.
Гуріна В. М.
Близнюк Т. О. 
керівники 
відокремлених 
підрозділів

Проведення перевірки щодо працюючих неповнолітніх на 
підприємствах, установах різних форм власності Переяславської 
міської громади

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»

10 серпня Малина Л.О.
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Профілактичний рейд «Канікули», «Вулиця», Вокзал», «Підліток» 
в місця дозвілля молоді в вечірні та нічні години

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»

13 серпня Малина Л.О.

Профілактичний рейд «Канікули», «Вулиця», Вокзал», «Підліток» 
по території автовокзалу, ринках «Альта», «Дарринок» на предмет 
виявлення дітей, які жебракують, бродяжать

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»

20 серпня Малина Л.О.

Організація та проведення загальноміських заходів з нагоди 
відзначення Дня Державного прапора, Дня незалежності

Міська Програма підтримки сім'ї та 
забезпечення прав дитини «Назустріч 
дітям та сім'ї» у Переяславській міській 
фомаді на 2021-2023 роки

23-24 серпня Лой К.1. 
Чепіль Н.П. 
Малина Л.О.

Урочисте підняття Державного Прапора України Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

23 серпня Скляренко А. С. 
Гуріна В. М. 
Близнюк Т. О.

Святкові заходи з нагоди 30-ї річниці незалежності України Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
фомади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

24 серпня Скляренко А. С. 
Гуріна В. М. 
Руденко Ю. М. 
Близнюк Т. О. 
Майстренко Т. М. 
Ноздровський В. А. 
Кузьмицька І. В.

Організація та проведення загальноміської акції «Портфель учня» 
для дітей СЖО

Міська Профама підтримки сім'ї та 
забезпечення прав дитини «Назустріч 
дітям та сім'ї» у Переяславській міській 
фомаді на 2021-2023 роки

30-31 серпня Лой К.І. 
Малина Л.О.

Мітинг з нагоди вшанування пам’яті загиблих за незалежність 
України

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
фомади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

30 серпня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О.
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Відбірковий етап XXII Всеукраїнського дитячо-юнацького 
фестивалю патріотичної творчості «Сурми звитяги»

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

серпень Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О. 
Ноздровський В. А.

Туристично-просвітницька акція зі сплавом від Музею Заповіту Т. 
Шевченка до могили Т. Шевченка (Переяслав-Канів)

Програма розвитку туризму 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2020-2021 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

серпень Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Свято першого дзвоника у навчальних закладах Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

01 вересня Ярмоленко П.М. 
Ноздровський В. А. 
Кузьмицька І. В.

Перевірка дітей, які перебувають на обліку служби, як такі, що 
перебувають у складних життєвих обставинах, на предмет 
догляду, утримання та виховання

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»

06 вересня Малина Л.О.

Перевірка дітей, які перебувають під опікою/піклуванням, 
усиновлені, на предмет догляду, утримання та виховання

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини» від 24.09.2008 №866

08 вересня Чепіль Н.П.

Селфі-автомарафон -  Україна-1187 (щорічний, четвертий за ліком 
туристичний захід)

Програма розвитку туризму 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2020-2021 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

11 вересня Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Загальноміське свято День Подяки Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

12 вересня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О.
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Проведення перевірки
щодо працюючих неповнолітніх на підприємствах, установах 
різних форм власності Переяславської міської громади

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»

14 вересня Малина Л.О.

Відзначення Дня міста «Слався, Переяслав-граде!» (урочистості, 
концертні програми, літературно-мистецькі вечори, фестивалі, 
конкурси, виставки художніх робіт, робіт декоративно- 
ужиткового мистецтва)

Статут Переяславської міської 
територіальної громади, Комплексна 
програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

17-18 вересня Скляренко А. С. 
Гуріна В. М. 
Руденко Ю. М. 
Близнюк Т. О. 
Майсфенко Т. М. 
Ноздровський В. А. 
Кузьмицька І. В.

Профілактичний рейд «Канікули», «Вулиця», Вокзал», «Підліток» 
в місця дозвілля молоді в вечірні та нічні години

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»

17 вересня Малина Л.О.

Профілактичний рейд «Канікули», «Вулиця», Вокзал», «Підліток» 
по території автовокзалу, ринках «Альта», «Дарринок» на предмет 
виявлення дітей, які жебракують, бродяжать

Закон України «Про органи та служби у 
справах дітей та спеціальні установи для 
дітей»

20 вересня Малина Л.О.

Свято мікрорайону «Трубайлівка» Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
фомади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

25 вересня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О.

Заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня туризму Програма розвитку туризму 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2020-2021 роки, затверджений 

. календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

25-27 вересня Скляренко А. С. 
Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Організація та проведення загальноміських заходів з нагоди Дня 
всиновлення

Міська Програма підтримки сім’ї та 
забезпечення прав дитини «Назустріч 
дітям та сім’ї» у Переяславській міській 
фомаді на 2021-2023 роки

ЗО вересня Лой К.1. 
Чепіль Н.П.

13



Заходи до Всеукраїнського Дня бібліотек Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

30 вересня Скляренко А. С. 
Майстренко Т. М.

Відкриття першої екологічної стежки м. Переяслава -  
«Усмошвецький шлях»

Програма розвитку туризму 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2020-2021 роки, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

вересень Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Туристичний фотоконкурс «Перлини Переяславської громади» Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки, програма 
розвитку туризму Переяславської міської 
територіальної громади на 2020-2021 роки 
затверджений календарний план 
загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

вересень Скляренко А. С. 
Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Керуюча справами виконкому Тетяна ГИЧ

Скорбач
04567-5-16-68 л
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