
Україна
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Розпорядження

від 02  червня 2014р.                      №  101

м. Знам`янка

Про організацію та проведення
міських заходів до Дня
Скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні

З метою  організації  та  проведення міських заходів  до Дня Скорботи і  вшанування 
пам’яті  жертв війни в Україні,  керуючись  п/п  20 п.3 ст.42 Закону України  “Про місцеве 
самоврядування в Україні”:

1.  Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення Дня Скорботи 
і вшанування пам'яті жертв війни в Україні (додаток 1).

2.  Затвердити заходи з відзначення Дня Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в 
Україні (додаток 2).

3. Контроль   та  відповідальність  за  виконання   даного  розпорядження   покласти  на 
керуючу справами  виконавчого комітету Л.Меренкову.

Міський голова                                   І.Крижановський



  
Додаток1

Затверджую
Міський голова
І.Крижановський

   «02»   червня   2014 року

Склад організаційного комітету з підготовки та відзначення Дня Скорботи і 
вшанування пам'яті жертв війни в Україні 

Голова:
Крижановський Ігор Борисович – міський голова

Заступник голови:
Меренкова Лілія Іванівна – керуюча справами міськвиконкому

Секретар:
Тюпа Фарангіз Камчибеківна – головний спеціаліст   відділу по обслуговуванню ради

Члени оргкомітету:
Адамович Надія Анатоліївна – секретар міської ради
Бабійчук Ганна Олексіївна – голова міської організації ветеранів України
Блюм Вільгельм Готлібович  –  голова  Знам’янської  міської  організації  ветеранів  війни  та 
праці залізничного транспорту
Головченко Анатолій Володимирович – головний спеціаліст з мобілізаційної роботи    
Зайченко Олена Анатоліївна – начальник організаційного відділу
Дуднік  Валерій  Васильович  –  голова  Знам’янської  міськрайонної  громадської  організації 
«Спілка учасників бойових дій і ветеранів військової служби»
Загородня  Валентина  Григорівна  –  начальник  відділу  інформаційної  діяльності  та 
комунікацій з громадськістю
Желудченко Сергій Володимирович – начальник КП «Ритуал»                                
Заруцький Андрій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів
Колєнченко Надія Іванівна – редактор газети "Знам’янські вісті"
Лаптєва Любов Олександрівна – начальник УМА та ЖКГ 
Попова Наталія Олександрівна – начальник міського відділу освіти
Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури та туризму
Волошина Алла Миколаївна – начальник управління соціального захисту
Балан Сергій Миколайович – головний спеціаліст УМА та ЖКГ

Керуюча справами Л.Меренкова



Додаток2
Затверджую
Міський голова
І.Крижановський

                                                                                                      «02»    червня   2014 року

МІСЬКІ ЗАХОДИ
по відзначенню Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Початок Великої Вітчизняної війни.

№ п/п Назва заходу Дата виконання Відповідальний
1. Організувати роботу по впорядкуванню 

пам’ятних місць, пов’язаних із подіями 
Великої Вітчизняної війни

до 22.06.2014р. А.Заруцький
Л.Лаптєва
С.Желудченко

2. Забезпечити  висвітлення у засобах масової 
інформації заходів з відзначення Дня 
Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні

протягом червня 
2014 р.

Н.Коленченко

3. Організувати роботу книжкових тематичних 
виставок та експозицій «Пам’ятаймо минуле 
заради майбутнього», присвячених Дню 
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 
Україні.

червень  2014 р. С. Бабаєва
М.Колісніченко

4. Провести засідання клубу "Ветеран" 27.06.2014р.
12.00

С. Бабаєва
Л.Кравцова
Г.Бабійчук

5. Забезпечити роботу експозиції "Вклонімося 
великим тим рокам" в міському краєзнавчому 
музеї.

червень 2014р. С. Бабаєва
Т.Кулик

6. Направити лист з проханням про забезпечення 
хвилини вшанування пам'яті на знак поваги 
про загиблих у ВВв 1941-1945 рр., шляхом 
подавання відповідних звукових сигналів на 
залізничні підприємства міста 

22.06.2014 р.
10.00 год.

О.Зайченко

7. Забезпечити приспущення Державного 
Прапору України з чорними стрічками на 
будинках органів міської влади, 
підприємствах, установах, організаціях міста

22.06.2014 р. О.Зайченко

8. Організувати участь міської влади, організації 
ветеранів, трудових колективів підприємств, 
установ, організацій у поминальній ході, 
реквіємі, покладанні квітів на меморіальне 
кладовище (від виконавчого комітету )

22.06.2014р.
9.30 хода
9.50 реквієм
10.00 покладання

С. Бабаєва
С. Балан
О.Зайченко

9. Шикування колони для урочистої ходи, 
покладання квітів   на меморіальне кладовище

9.30 хода С. Балан

10. Забезпечити наявність  квітів для покладання 
на меморіальне кладовище

до 22.06.2014р. О.Зайченко

11. Підготувати та направити лист на міськвідділ 22.06.2014 А.Головченко



внутрішніх справ, з питання забезпечення 
організації охорони правового порядку, 
особистої і майнової безпеки громадян у 
місцях проведення заходу

з 9.00

12. Забезпечити присутність машини швидкої і 
невідкладної медичної допомоги у місцях 
проведення міських заходів

22.06.2014
З 09.30 

Є. Бонк

13. Забезпечити відвідування представниками 
органів виконавчої влади ветеранів ВВв 1941-
1945 рр. за місцем їх проживання, з метою 
вивчення стану їх соціально – побутового 
забезпечення

протягом червня 
2014 року

Л.Меренкова
Г. Бабійчук
А.Волошина

14. Організувати екскурсії учнівської молоді до 
міського краєзнавчого музею 

червень 2014 р. С. Бабаєва
Н.Попова
І. Кулик

15. Організувати проведення зустрічей керівників 
органів виконавчої влади з представниками 
міської ветеранської організації ветеранів 
України

20.06.2014 р. Л.Меренкова
Г.Бабійчук

16. Проведення поминальної панахиди за загиблими в 
роки ВВв на меморіальному кладовищі та у всіх 
церквах міста

22.06.14
09.30

В.Загородня

17. Направити лист  дистанції сигналізації та 
зв’язку щодо забезпечення транспортом та 
генератором для озвучення заходу

до 13.06.2014 року О.Зайченко

18. Забезпечення пальним машини дистанції 
сигналізації та зв’язку для  перевезення 
апаратури та генератора від  міського  Палацу 
культури до  меморіального кладовища

22.06.2014
з 08.30 

Н.Адамович

19. Забезпечити виступаючих під час проведення 
заходу

22.06.2014 О.Зайченко

20. Забезпечити функціонування Вічного вогню 
під час проведення заходу

22.06.2014 Л.Лаптєва

    21. Забезпечити достатню кількість лавочок та 
визначити місця для їх встановлення на 
меморіальному кладовищі  

до 22.06.2014р. Л.Лаптєва
 Г.Бабійчук

  
22.

Організувати доставку   лавочок,  музичної 
апаратури на меморіальне кладовище  , їх 
розставлення у визначених зарані місцях та 
вивезення по закінченню заходів

до 22.06.2014р. Л. Кравцова
Л.Лаптєва

Керуюча справами Л.Меренкова
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