
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    08   вересня      2014 р.                         №  152 
м. Знам’янка 

 

 

Про організацію та проведення 

міських заходів по відзначенню  

Дня партизанської слави 

 

 

 На виконання Указу Президента України від 30.10.2001р. №1020/2001 "Про День 

партизанської слави" з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у 

період Великої Вітчизняної війни 1941-1942 років, увічнення їх пам’яті, керуючись п.3 ст.42 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

      

 

1. Забезпечити організацію та проведення міських заходів по відзначенню Дня 

партизанської слави у 2014 році відповідно до додатку. 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

Л.Меренкову. 

 

 

 

Міський  голова      І.Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Додаток 

до розпорядження міського голови 

від              вересня    2014р.  № 

 

 

Міські заходи 

по відзначенню Дня партизанської слави 
 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата проведення Відповідальний 

1.  Упорядкувати пам’ятні місця, пов’язані з 

подіями Великої Вітчизняної війни на території 

міста Знам’янки та селищ Знам’янка і Водяне 

до 20.09.2014р.  Л.Лаптєва 

С.Філіпенко 

2.  Оприлюднити  привітання керівництва міської 

ради у ЗМІ до Дня партизанської слави 

19.09.2014р. О.Зайченко 

Н.Коленченко 

3.  Організувати у навчальних закладах міста: 

- випуск тематичних стінних газет 

- відвідування учнями ветеранів ВВв на  дому 

- години спілкування "Партизани України"  

- святкову лінійку 

 

17-22.09.2014р. 

17-22.09.2014р. 

17-22.09.2014р. 

22.09.2014р. 

Н.Попова 

В.Садієр 

С.Смоляков 

4.  Провести шкільні уроки на базі міського 

архівного відділу "Шляхами партизанської 

слави" 

18-22.09.2014р. О.Гребенюк 

Н.Попова 

Т.Кулик 

 

5.  Організувати виставку архівних матеріалів 

підпільно-партизанського руху на Знам’янщині 

"Знам'янське підпілля" 

17-22.09.2014р. О.Гребенюк 

Т.Кулик 

 

 

6.  Організувати проведення заходів у міських 

бібліотеках: 

- виставка-пам’ять про партизанський рух 

"Шляхами слави партизанської" (ЦУБ) 

- історико-партизанська година "Не згасне 

пам’ять і вічна слава" (юнацька бібліотека) 

- книжкова викладка "Стежками партизанської 

слави" (юнацька бібліотека) 

- книжкові виставки "Велич ратного подвигу" 

(бібліотека №1) 

- година історичної пам’яті "Історія 

партизанського руху на Знам’янщині" 

(бібліотека №2) 

- бесіда "Шляхами мужності і слави" 

(бібліотека №3) 

вересень 2014р. 

 

С.Бабаєва 

М.Колісніченко 

7.  Організувати проведення екскурсій у міському 

краєзнавчому музеї, зокрема, до експозиції 

"Партизанськими стежками" для учнів 

загальноосвітніх шкіл міста 

17-22.09.2014р. С.Бабаєва 

Т.Кулик 

Н.Попова 

8.  Круглий стіл за участю ветеранів для учнів 

загальноосвітніх шкіл міста, присвячений Дню 

партизанської слави 

18.09.2014 С.Бабаєва 

Т.Кулик 

9.  Забезпечити широке висвітлення у міських 

засобах масової інформації сторінок історії 

підпільно-партизанського руху у роки Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 років 

01-22.09.2014р. Н.Коленченко 

О.Гребенюк 

10.  Спільно з міською Спілкою підприємців 

забезпечити наявність 9 продуктових наборів 

до 19.09.2014р. К.Третьякова 



для вручення учасникам підпільно-

партизанського руху у роки ВВв 

11.  Забезпечити наявність транспорту для 

перевезення учасників заходу до пам'ятного 

знаку на честь партизан Чорного лісу у сел. 

Водяне (2 шт) 

22.09.2014р. 

1-й - з 7.30 (біля 

міського Палацу 

культури) 

2-й  - з 8.30 (біля 

приміщення 

виконавчого 

комітету) 

О.Грінченко 

12.  Надати списки партизанів Знам’янщини до 

організаційного відділу 

до 05.09.2014р  А.Волошина 

Г.Бабійчук 

13.  Забезпечити присутність ветеранів-партизанів 

під час проведення заходу з нагоди відзначення 

Дня партизанської слави біля пам’ятного знаку 

на честь партизан Чорного лісу у сел. Водяне 

22.09.2014р. А.Волошина 

Г.Бабійчук 

14.  Організувати проведення спільного заходу з 

Знам’янською РДА з нагоди Дня партизанської 

слави біля пам’ятного знаку на честь партизан 

Чорного лісу у сел. Водяне 

22.09.2014р. 

09.00 

С.Бабаєва 

 Г.Бабійчук 

15.  Розробити та подати сценарій заходу з нагоди 

відзначення Дня партизанської слави на 

затвердження керуючій справами    

до 11.09.2014р Районний відділ 

культури 

16.  Забезпечити ведучими проведення заходу   з 

нагоди відзначення Дня партизанської слави 

22.09.2014р С.Бабаєва 

17.  Забезпечити музичним супроводом та 

мікрофонами захід з нагоди Дня партизанської 

слави біля пам’ятного знаку на честь партизан 

Чорного лісу у сел. Водяне 

22.09.2014р С.Бабаєва 

18.  Направити листа начальнику дистанції 

сигналізації та зв’язку про сприяння в озвученні 

заходу (надання генератора) 

до 12.09.14 О.Зайченко 

19.  Забезпечити чергування машини швидкої і 

невідкладної медичної допомоги під час 

проведення заходу 

22.09.2014р. 

з 09..00 до 

закінчення заходу 

Р.Ладожинська 

В.Бонк 

20.  Забезпечити наявність лавочок під час 

проведення заходу з нагоди Дня партизанської 

слави біля пам’ятного знаку на честь партизан 

Чорного лісу у сел. Водяне 

22.09.2014р Л.Лаптєва 

21.  Визначити відповідальних осіб за доставку 

лавочок на місце проведення заходу, а саме до 

пам’ятного знаку на честь партизан Чорного 

лісу у сел. Водяне 

22.09.2014р Л.Лаптєва 

22.  Забезпечити наявність Прапору України під час 

проведення заходу з нагоди Дня партизанської 

слави біля пам’ятного знаку на честь партизан 

Чорного лісу у сел. Водяне 

22.09.2014р С.Балан 

23.  Забезпечити наявність  корзини та квітів для 

покладання   до пам’ятного знаку  

22.09.2014р. 

 

О.Зайченко 

24.  Розробити текст вітання міському голові та 

подати на затвердження керуючій справами 

до 11.09.2014р О.Зайченко 

25.  Організувати покладання квітів  до пам’ятного 

знаку на честь партизан Чорного лісу у сел. 

Водяне з нагоди відзначення Дня партизанської 

слави (за участі міської влади,представників 

трудових колективів, підприємств, установ 

22.09.2014р. 

 

О.Зайченко 



міста,  ветеранів ВВв та Знам’янської 

організації ветеранів України) 

26.  Замовити проведення в православних церквах 

міста панахиди по вшануванню пам’яті 

загиблих у роки ВВв учасників підпільно-

партизанського руху 

22.09.2014р. 

11.00 

В.Загородня 

27.  Організувати проведення панахиди по 

вшануванню пам’яті загиблих у роки ВВв 

учасників підпільно-партизанського руху біля 

пам’ятного знаку на честь партизан Чорного 

лісу у сел. Водяне 

22.09.2014р. 

08.45. 

В.Загородня 

28.  Забезпечити несення почесної варти з числа 

учнів Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів біля 

пам’ятного знаку на честь партизан Чорного 

лісу у сел. Водяне 

22.09.14 

з 8.45 

Районний відділ 

культури 

29.  Здійснити відвідування учасників 

партизанського руху на дому, привітати та 

вручити продуктові набори 

22.09.2014р. 

після проведення 

мітингу 

І.Крижановський 

Г.Бабійчук 

 

 

  Керуюча справами                                                          Л.Меренкова 


