
 
 

Додаток до  

Розпорядження голови  
Щасливцевської сільської ради 

№ 26 від 27.02.2019 року 

 

 

Заходи  

по підготовці та проведенню свята «Арабатська Масляна» на території  

Щасливцевської сільської ради 

 
№ 

п/п 

Заходи Дата і час 

проведення 

Відповідальні за виконання 

1 
Підготувати сценарій свята 

«Арабатська Масляна» 

до 

05.03.2019 

Щасливцевський СБК  

2 

Забезпечити рекламу у 

засобах масової інформації 

з 01.03.2019 

по 08.0.2019 

Щасливцевський СБК,  
оператор інформаційно – 

комунікаційних мереж 

виконкому Щасливцевської 
сільської ради  

Аджибіляков Т.А. 

3 

Виготовити святкову 

атрибутику для проведення 

свята. 

до 

10.03.2019 

Щасливцевський СБК  

4 

Виготовити та встановити 

рекламні щити та розтяжки 

до 

09.03.2019 

Щасливцевський СБК,  

КП «Коммунсервіс»  

КП «МАКС-ІВЕСТ» 

5 

Придбати призи учасникам 

розважальних заходів 

до 

09.03.2019 

Щасливцевський СБК, 

бухгалтерія Щасливцевської 

сільської ради 

6 

 

 

 

Прикрасити святковий 

стовп 

      до 

10.03.2019 

 

до 11:00 

Щасливцевський СБК,  

КП «Коммунсервіс», 

КП «МАКС-ІВЕСТ» 

7 

Забезпечити проведення 

заходів та концертної 

програми за участю 

колективів художньої 

самодіяльності. 

10.03.2019 

 

з 14:00  

до 18:00 

Щасливцевський СБК  

9 

Забезпечити протипожежні 

заходи при спаленні чучела 

Зими. 

10.03.2019 

 

з 12:00  

до 18:00 

Пожежно-рятувальний підрозділ 

виконавчого комітету 

Щасливцевської сільської ради, 

Щасливцевський СБК  

 

 



10 

Забезпечити участь 

підприємців в організації 

торгівлі на території 

проведення святкових 

заходів 

10.03.2019 

 

з 12:00  

до 18:00 

Заступник сільського голови з 

питань дії виконкому  

О.П. Бородіна 

11 

Виготовлення під час свята 

млинців, плов та шашлику 

для безкоштовного 

пригощання учасників свята 

10.03.2019 

 

з 12:00  

до 18:00 

Заступник сільського голови з 

питань дії виконкому  

О.П. Бородіна 

12 

Забезпечити охорону 

правопорядку під час 

проведення свята 

10.03.2019 

 

з 14:00  

до 18:00 

ПОГП Щасливцевської сільської 

ради Чебоненко А.І. 

заступнику сільського голови з 

питань дії виконкому  

О.П. Бородіній довести до 

відома Генічеській ВП ГУНП 

України в Херсонській обл. та 

Генічеський міжрайонний ВУ 

СБУ у Херсонської обл. 

13 

Забезпечити встановлення 

додаткового контейнеру для 

сміття та своєчасне 

прибирання території після 

проведення свята 

10.03.2019 КП «Коммунсервіс» 

КП «МАКС-ІВЕСТ» 

14 

Забезпечити підвіз та 

встановлення  дерев’яних 

столів 

10.03.2019 

 

до 12:00 

КП «Коммунсервіс» 

КП «МАКС-ІВЕСТ» 

15 

Забезпечити підвіз 

художніх колективів  

Генічеського району для 

участі у святі «Арабатська 

Масляна» 

10.03.2019 

до 13:00 

КП «Коммунсервіс» 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   В.ПЛОХУШКО 

 


