
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

25 травня 2022 р.  № 91 

 

Про затвердження заходів з організації   

дозвілля учнівської та студентської молоді  

Лубенської територіальної громади 

влітку  2022 року 

  

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», Закону України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі 

змінами), міської комплексної Програми реалізації сімейної, молодіжної та 

ґендерної політики на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2019 р., з метою забезпечення  організованого дозвілля учнівської та 

студентської молоді Лубенської територіальної громади влітку 2022 року, 

керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити план заходів з організації дозвілля учнівської та 

студентської молоді Лубенської територіальної громади влітку  2022 року 

(додається). 

2. Відділу сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської 

міської ради (начальник Скиба С.О.) спільно з Управлінням освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Костенко М.В.), 

Управлінням культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської 

ради (начальник Литовченко Ю.М.), Лубенським міським центром соціальних 

служб (директор Цимбал В.М.): 

- забезпечити проведення заходів для дітей та молоді, звернувши 

особливу увагу на дітей підлітків, які вимушено прибули на територію 

Лубенської територіальної громади.  

3. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу сім’ї, 

молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської міської ради Скибу С.О., 

контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Харченко І.В. 

 Строк контролю – вересень 2022 року. 

 

Лубенський міський голова    Олександр ГРИЦАЄНКО  



 

        Додаток  

        до рішення виконавчого комітету 

        Лубенської міської ради 

        25.05. 2022 року № 91 

 

План заходів з організації дозвілля учнівської та студентської молоді 

Лубенської територіальної громади влітку  2022 року 

 

 

1. Організація і проведення екскурсій та походів: «Стежками рідного краю», 

«Хай в серці кожної дитини живе любов до України» 

Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету  

Лубенської міської ради, 

Відділ сім’ї, молоді та спорту 

 

 

2. Організація та проведення театралізованих програм та конкурсно-

розважальних програм: «Театралізоване мистецтво  об’єднує дитячі серця», 

«Хай сонечко вам посміхається», «Моя країна – Україна», «З днем 

народження, моя Україна»,  

Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету  

Лубенської міської ради, 

Відділ сім’ї, молоді та спорту, 

Управлінням освіти 

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Лубенський міський центр 

соціальних служб 

 

3. Організація та проведення майстер – класів з виготовлення оберегів, з 

миловаріння, живопису,  розпису, виготовлення прикрас: бісероплетіння, 

квілінг тощо 

 

Управління культури і  

мистецтв виконавчого комітету  

Лубенської міської ради, 

Відділ сім’ї, молоді та спорту, 

Управлінням освіти 

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

 

4. Організація та проведення спортивних заходів, змагань та квестів 



«Веселі старти», «Якщо спорт любиш, - сильним, спритним будеш», «Козацькі 

розваги», «Ми за здоровий спосіб життя» , «Думай та біжи», «У пошуках 

скарбів» 

Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету  

Лубенської міської ради, 

Відділ сім’ї, молоді та спорту, 

Управлінням освіти 

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Лубенський міський центр 

соціальних служб 

 

 

5. Організація та проведення інтелектуально-розважальних ігор: «Поле чудес», 

«Брейн ринг», «Що? Де? Коли?», «Так чи ні», «Ланцюжок», «Щасливий 

випадок» 

Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету  

Лубенської міської ради, 

Відділ сім’ї, молоді та спорту, 

Управлінням освіти 

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

 

 

6.  Організація переглядів тематичних  кінофільмів у кінотеатрі «Київська 

Русь» 

Управління культури і 

мистецтв виконавчого комітету  

Лубенської міської ради, 

Відділ сім’ї, молоді та спорту, 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради     Юлія БІЛОКІНЬ 
 

 


