
 

 

 

 

 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання Указу Президента України від 21.10.2020 №459/2020 «Про 

відзначення 30-ї річниці незалежності України», з метою належного відзначення 

цієї знаменної події, консолідації суспільства навколо ідей патріотизму, 

вшанування героїв, які загинули, захищаючи державний суверенітет та 

територіальну цілісність України: 

1. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення 30-ї 

річниці незалежності України.  

2. Затвердити Положення про організаційний комітет з підготовки та 

проведення 30-ї річниці незалежності України (додається). 

3. Затвердити склад Організаційного комітету з підготовки та 

проведення 30-ї річниці незалежності України (додається). 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васюка А.Г. 

 

 

 
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                         А.В. П’ятницький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення про організаційний комітет з підготовки та 
проведення 30-ї річниці незалежності України та затвердження складу 
організаційного комітету з питань підготовки та проведення 30-ї річниці 
незалежності України  



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського 
голови                                       
______________№ _____ 

 

 

Положення 

про організаційний комітет з підготовки та проведення 30-ї річниці 

незалежності України 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок створення та проведення засідань 

організаційного комітету з підготовки та проведення 30-ї річниці незалежності 

України (далі – Комітет). 

1.2. Метою створення Комітету є належна організація та вирішення питань 

щодо підготовки та проведення 30-ї річниці незалежності України. 

1.3. Завданнями, на вирішення яких спрямовано Комітет, є вирішення 

питань щодо підготовки та проведення заходів, приурочених до 30-ї річниці 

незалежності України: 

- Урочистості з нагоди Дня Прапора – 23 серпня 2021 року; 

- Урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України – 24 серпня 2021 

року. 

1.4. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів Комітету. 

1.5. Голова Комітету, його заступник, члени та секретар Комітету беруть 

участь у роботі на громадських засадах. 

 

2. Формою роботи Комітету є засідання, які проводяться в міру потреби.  

2.1. Рішення про проведення засідання приймає голова Комітету. 

2.2. Голова організаційного комітету визначає дату проведення засідань 

Комітету. 

2.3. Засідання Комітету вважається легітимним, якщо на ньому присутні не 

менш як 75 відсотків його членів. 

2.4. Головує на засіданні голова Комітету, у разі його відсутності – 

заступник голови. 

2.5. Рішення Комітету приймається більшістю голосів, присутніх на 

засіданні членів організаційного комітету. 

2.6. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписує голова 

Комітету, у разі його відсутності – заступник голови. 



Рішення Комітету, у разі необхідності, можуть бути реалізовані шляхом 

видання в установленому порядку розпоряджень міського голови. 

 

3. Права членів організаційного комітету 

Члени організаційного комітету мають право: 

- звертатися безпосередньо до учасників з питань, пов’язаних з 

організацією та проведенням загальноміських свят; 

- одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської 

ради, туристичних підприємств, закладів культури, незалежно від форм 

власності, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання 

покладених на нього завдань; 

- залучати в разі потреби, до участі в засіданнях представників виконавчих 

органів міської ради, підприємств, незалежно від форми власності, які не входять 

до складу Комітету. 

 

4. Обов’язки членів організаційного комітету 

Члени організаційного комітету зобов’язані: 

- приймати участь у проведенні засідань Комітету; 

- сприяти проведенню заходів у межах своєї компетенції. 

 

 

 
Директор 
департаменту культури і туризму  
Запорізької міської ради       С.О. Білов 
 
 

 
Керуючий справами 
виконкому ради         Р.А. Омельянович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського 
голови                                       
______________№ _____ 

 
Склад 

Організаційного комітету з підготовки та проведення 30-ї річниці незалежності 

України 
 
Васюк  

Анатолій Григорович  

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

голова комітету  

 

Білов  

Сергій Олександрович  

директор департаменту культури і 

туризму Запорізької міської ради, 

заступник голови комітету  

 

Сімонова  

Катерина Олександрівна  

заступник директора, начальник 

управління туризму департаменту 

культури і туризму Запорізької 

міської ради, секретар  
 

Члени організаційного комітету 

 

Висоцька  

Людмила Олексіївна  

заступник начальника управління 

культури департаменту культури і 

туризму Запорізької міської ради 

 

Власова  

Альона Юріївна  

заступник начальника управління 

туризму – начальник відділу 

організації туристичної діяльності 

управління туризму департаменту 

культури і туризму Запорізької 

міської ради 

 

Головінова  

Крістіна Геннадіївна 

організатор фестивалю вуличної їжі 

«Пікнік на Райдузі» (за згодою) 

 

Деревянко  

Олена Юріївна  

головний спеціаліст відділу 

організації туристичної діяльності 

управління туризму департаменту 

культури і туризму Запорізької 

міської ради 

 

 

 

 



 

Джафарова  

Севіндж Сарванівна  

 

головний спеціаліст-юрисконсульт  

відділу іміджевих проєктів та 

маркетингу управління туризму 

департаменту культури і туризму 

Запорізької міської ради 

 

Каніщев  

Олексій Геннадійович  

в.о. директора комунального 

підприємства «Туристичний 

інформаційний центр» Запорізької 

міської ради 

 

Кравчук  

Павло Павлович 

головний спеціаліст відділу мистецтв 

та навчально-просвітницької роботи 

управління культури департаменту 

культури і туризму Запорізької 

міської ради 

 

Магомедалієва  

Ірайсат Сергоївна 

директор Громадської організації 

«Платформа спільних дій» (за 

згодою) 

 

Мордовський  

Михайло Михайлович  

заступник директора з основних видів 

діяльності Запорізького міського 

центру народної творчості та 

культурно-освітньої роботи 

«Народний дім»  

 

Остапенко  

Людмила Вікторівна  

начальник відділу іміджевих проєктів 

та маркетингу управління туризму 

департаменту культури і туризму 

Запорізької міської ради 

 

Твердохліб  

Зоя Михайлівна 

заступник директора комунального 

підприємства «Туристичний 

інформаційний центр» Запорізької 

міської ради 

 
 
 
Директор 
департаменту культури і туризму 
Запорізької міської ради       С.О. Білов 
 
 
Керуючий справами 
виконкому ради         Р.А. Омельянович 


