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копія
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
	
		
    " 21"  квітня   2017р.                         		               	                № 139-р

Про організацію та проведення 
Дня Європи в місті Покров 
_____________________________

	Відповідно до Указу Президента України від 19 квітня 2003 року №339/2003 «Про День Європи»,  доручення Віце-прем’єр-міністра з питання європейської та євроатлантичної інтеграції України від 04 серпня 2016 року № 15691/57/1-13 щодо відзначення Дня Європи у 2017 році, Програми розвитку міжнародного співробітництва, євро інтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтня 2015 року №682-34/VI, доручення голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 27.03.2017 року № 07-25/0/35-17 щодо проведення Дня Європи у Дніпропетровській області у 2017 році з  метою забезпечення підтримки державної політики і реалізації стратегії європейської інтеграції на регіональному рівні  відповідно до сучасного етапу взаємовідносин України з Європейським Союзом, залучення широкого загалу учнівської молоді, членів шкільних європейських клубів до участі у шкільних та міських заходах 

  1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення Дня Європи в навчальних закладах  м. Покров у 2017 році (додаток 1), план проведення міського свята до Дня Європи (додаток 2).

  2. Управлінню освіти (Рубаха Г.П.), Центру підготовки і перепідготовки робітничих професій ( Дяченко Н.В.), відділу у справах сім’ї та молоді (Клокова А.В.), відділу культури (Сударєва Т.М.), забезпечити проведення заходів із залученням широких верств населення  18 травня  2017 року.

  3. Відділу культури  (Сударєва Т.М.) забезпечити :
- озвучення міського свята Дня Європи;
- підготувати візуалізацію на мультимедійний екран на площі ім. І.Сірка. 

   4. Покровському   відділенню     поліції     Нікопольського відділу поліції  (Войнов С.М.) (за згодою) забезпечити  охорону громадського правопорядку під час проведення  заходів  18 травня 2017р. 
 
    5. МКП «Добробут» (Солянко В.А.) забезпечити безперебійне енергопостачання під час проведення   заходів 18  травня   2017р. з  16.00. год. до 20.00 год.

         6. Головному лікарю    комунального    закладу    «Центр первинної медико-санітарної допомоги в м. Покров» (Ліснича В.В.) забезпечити чергування медичного працівника  з відповідним інвентарем під час проведення святкових заходів 18 травня 2017р. 

         7. Міській    газеті    «Козацька вежа» (Попова В.О.), пресслужбі міського голови (Сізова О.А.) передбачити висвітлення заходів.

        8. Контроль за виконанням розпорядження  покласти  на заступника міського голови Бондаренко Н.О.


           Міський голова                                                 О.М. Шаповал

          






Рубаха Г.П., 42204.





























                                                                                      Додаток 1
                                                                                      до  розпорядження  міського  голови
                                                                                                    №  139  від  21 квітня  2017 р. 

План заходів до відзначення дня Європи
 у місті Покров у 2017 році

№ п/п
Назва заходу
Дата проведення
Місце проведення
Відповідальний за підготовку
	

Святковий концерт «Святкуємо разом із Європою»
травень 
2017 р.
Площа ім.І.Сірка
Відділ культури
	

Урочисті лінійки з нагоди  Дня Європи
травень
 2017 р.
ЗНЗ міста
Керівники закладів, педагоги-організатори
	

Проведення тематичних книжкових виставок, фотовиставок, інформаційно-довідкових викладок, експозицій, 
дайджестів, прес-оглядів
«Євроінтеграція – крок за кроком», «Європейське культурне надбання», 
«Європейські перспективи України», «Європа – учора, сьогодні, завтра»
квітень-травень
 2017 р.
ЗНЗ міста
Керівники закладів, шкільні бібліотекарі
	

Проведення виховних тематичних
годин в ЗНЗ на теми: 
«Європа та виклик часу», «Інтеграція
України до європейського освітнього простору»
травень 
2017 р.
ЗНЗ міста
Керівники закладів, класні керівники
	

Організація випуску тематичних
шкільних газет та спецвипуску відеоновин
до Дня Європи


травень 
2017 р.
ЗНЗ міста
Керівники закладів, заступники з НВР
	

Виставка учнівських фотографій до Дня Європи «Європейська культура: пошук спільного»
травень 
2017 р.
ЗНЗ міста
Керівники закладів, заступники з НВР
	

Проведення інформаційно-дискусійних годин на тему«Держава і суспільство: 
відносини європейського зразка»
травень 
2017 р.
ЗНЗ міста
Керівники закладів, заступники з НВР
	

Гала-концерт переможців міського етапу регіонального конкурсу «Моє Придніпров’я»  
травень 
2017 р.
ЗНЗ міста, БТДЮ
Керівники закладів, заступники з НВР
	

Фестиваль шкільних Євроклубів
травень 
2017 р.
ЗНЗ міста
Керівники закладів, заступники з НВР
	

Проведення спортивно-масових змагань
та турнірів з нагоди відзначення Дня
Європи: футбол, баскетбол, настільний теніс
Травень
 2017 р.
ЗНЗ міста, ДЮСШ
Керівники закладів, заступники з НВР
	

Забезпечення широкого висвітлення
заходів з підготовки та відзначення  Дня Європи в засобах масової інформації
14-18 травня
 2017 р.
ЗНЗ міста
Керівники закладів, заступники з НВР
	

Соціокультурна акція  «Європа – наше майбутнє»
травень 
2017 р.
ЦМБ ч/з
ЦБС
	

Виставка-адвайзер «Літературна спадщина Європи»
травень 
2017 р.
ЦМБ ч/з
ЦБС
	

Інформаційна закладка «День Європи: історія свята»
травень 
2017 р.
ЦМБ 
ЦБС
	

Калейдоскоп цікавих фактів «Українці, які змінили світ»
травень 
2017 р.
ЦМБ 
ЦБС
	

Вулична акція анкетування «Традиції і звичаї народів Європи»
18 травня 2017 р. 
Філія №3

ЦБС
	

Історичний експрес «Українська діаспора в Європі»

травень 
2017р.
Філія №2
ЦБС
	

Поличка – подорож «Подорожуємо країнами ЄС»
травень 
2017р.
Філія №2
ЦБС
	

Вулична акція «Крокує світом молодість і травень»
травень 2017р.
Дитяча бібліотека
ЦБС
20.
Тематична виставка « Європа і Україна - єдина родина»
10 травня 2017 р.
Фойє навчального корпусу
Керівник Євроклубу 

21.
Конкурс учнівських малюнків - графіті  «Я- європеєць!»
11 травня 2017 р.
Фойє навчального корпусу
Заступник директора з НВР, керівник Євроклубу 

22.
Заочна екскурсія «Подорожі країнами Європи»
12 травня 2017 р.
Актова зала
Керівник гуртка «English club»

23.
Бібліотечна виставка «Знайомство з європейськими авторами»
  10 – 15 травня
 2017 р.
Бібліотека училища
Бібліотекар училища 
24.
Учнівська конференція  «Україна – центр Європи. Так чи ні?»

11 травня 2017 р.
Методичний кабінет
Заступник директора з НВР ,керівник Євроклубу 

25.
Виховні години для учнів 1-2 курсу «Європейські цінності»
10-12 травня 2017 р.
Навчальні кабінети
Класні керівники навчальних груп 1-2 курсу




Керуючий справами виконкому                                        Г.М. Відяєва








Рубаха Г.П., 42204.


                                                                                       Додаток 2 
                                                                                       до  розпорядження  міського  голови
                                                                                       № 139-р від  „21” квітня 2017 р. 



План проведення 
міського свята до Дня Європи

№
з/п
Зміст
заходу
Час
Відповідальні
1.
Поширення інформації про Європейський Союз, обмін                      євроклубів буклетами, листівками,
- розповсюдження символіки учасниками свята
17:00-17:30
Керівники                        євро клубів ЗНЗ,
члени шкільних 
євроклубів ЗНЗ

волонтери ЄК
2.
Відкриття свята

17:30-17:45
Управління освіти, члени шкільних євроклубів ЗНЗ
3.
Візитка  євроклубів
17:45-18:15
Члени шкільних євроклубів ЗНЗ
4.
Фестиваль англійської пісні «З Європою в серці»
18:15-19.30.
Управління освіти,
самодіяльні колективи
ЗНЗ
5.
Виставкові композиції
17:00-19.00.
Управління освіти,
члени євроклубів




Керуючий справами виконкому                                        Г.М. Відяєва

   
 




Рубаха Г.П., 42204.


