
Україна 
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від   01 жовтня 2014 р.                                                      № 167 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про підготовку та відзначення  

70-ї річниці визволення України від 

фашистських загарбників  

 

 

 На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 

та голови Кіровоградської обласної ради від 21.11.2012 №704-р/395-гр «Про підготовку 

відзначення в області 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї 

річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», з метою вшанування подвигу 

народу у боротьбі за свободу і незалежність Батьківщини, керуючись ст.42 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

 

  
1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення 70-ї річниці 

визволення України від фашистських загарбників відповідно до додатку 1. 

2. Забезпечити організацію та проведення міських заходів по відзначенню  70-ї річниці 

визволення України від фашистських загарбників відповідно до додатку 2.  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на Меренкову Л.І., керуючу 

справами міськвиконкому. 

 

 

 

Міський  голова     І.Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        



Додаток 1  

до розпорядження міського голови 

від   01 жовтня 2014р. № 167 
 

 

Склад 

організаційного комітету з підготовки та відзначення 70-ї річниці визволення України від 

фашистських загарбників 

 

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: 

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 

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу у справах   молоді та спорту 

Волошина Алла Миколаївна – начальник управління   соціального захисту населення 

Третькова Катерина Володимирівна  – начальник управління економіки та власності 

Попова Наталія Олександрівна – начальник міського відділу освіти 

Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури та туризму 

 

 

 

 

       Керуюча справами      Л.Меренкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від   01 жовтня 2014р. № 167 

                                            

 

План міських заходів 

по відзначенню  70-ї річниці  визволення України від фашистських загарбників 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1.  Упорядкувати пам`ятники, Обеліск, меморіальний 

комплекс, місця поховання захисників Вітчизни на 

території міста, смт. Знам'янка Друга та сел. Водяне 

до 28.10.2014р. А.Заруцький 

С.Желудченко 

2.  Оприлюднити  привітання керівництва міської ради у 

ЗМІ до  70-ї річниці  визволення України від 

фашистських загарбників 

25.10.2014р. О.Зайченко 

Н.Коленченко 

3.  Вживати відповідні заходи для проведення ремонту 

житлових будинків та квартир ветеранів війни 

постійно Л.Лаптєва 

 

4.  Видача ветеранам санаторно-курортних путівок, 

технічних та інших засобів реабілітації, 

спецавтотранспорту 

протягом  

2014 року 

А.Волошина 

Т.Костікова 

5.  Щорічне медичне обстеження і диспансеризації 

ветеранів війни та у разі потреби – їх госпіталізація в 

першочерговому порядку 

протягом  

2014 року 

ЦРЛ 

6.  Всебічне сприяння статутній діяльності громадських 

організацій ветеранів 

постійно В.Загородня 

7.  Забезпечити привітання населення міста від 

виконавчого комітету міської ради з нагоди 70-ї річниці 

визволення України від фашистських загарбників у 

газеті "Знам'янські вісті" 

до 28.10.2014р. О.Зайченко 

Н.Коленченко 

8.  У міських закладах освіти провести тематичні бесіди, 

виховні години, присвячені відзначенню доленосних 

для народу України подій ВВв 1941-1945 років 

жовтень 2014р. Н.Попова 

С.Смоляков 

В.Садієр 

9.  Організувати у загальноосвітніх навчальних закладах 

міста випуск шкільних тематичних стінних газет 

до 28.10.2014р. Н.Попова 

10.  Організувати у бібліотеках міста книжкові тематичні 

виставки, години пам`яті, присвячені 70-ій річниці 

визволення України від фашистських загарбників  

жовтень 2014р. С.Бабаєва 

М.Колісніченко 

11.  Організувати проведення тематичних екскурсій для 

школярів міста у міському краєзнавчому музеї 

жовтень 2014 р. 

 

С.Бабаєва 

Т.Кулик 

12.  Організувати і провести святкове засідання клубу 

„Ветеран” 

31.10.2014р. 

 

С.Бабаєва 

Г.Бабійчук 

13.  Забезпечити широке висвітлення у засобах масової 

інформації подій і заходів, пов`язаних із відзначенням у 

місті 70-ї річниці визволення України від фашистських 

загарбників 

жовтень 2014р. Н.Коленченко 

14.  Запропонувати релігійним громадам міста відслужити 

заупокійні молебні в пам’ять загиблих визволителів 

України від фашистських загарбників 

28.10.2014р. 

 

В.Загородня 

15.  Забезпечити поінформованість керівників підприємств, 

установ, організацій міста про час, місце проведення   

мітингу-реквієму та покладання квітів на 

меморіальному кладовищі  

до 24.10.2014р. О.Зайченко 

 

 

 

 



 

16. Розробити та подати сценарій заходу з нагоди 

відзначення 70-ї річниці  визволення України від 

фашистських загарбників на затвердження керуючій 

справами    

до 17.10.2014р С.Бабаєва 

16.  Організувати проведення   мітингу - реквієму з нагоди 

70-ї річниці визволення України від фашистських 

загарбників 

28.10.2014р. 

10.00 

С.Бабаєва 

17.  Забезпечити ведучими проведення заходу   з нагоди 

відзначення 70-ї річниці  визволення України від 

фашистських загарбників 

28.10.2014р С.Бабаєва 

18.  Забезпечити музичним супроводом та мікрофонами 

захід з нагоди 70-ї річниці  визволення України від 

фашистських загарбників на меморіальному кладовищі 

28.10.2014р С.Бабаєва 

19.  Направити листа начальнику дистанції сигналізації та 

зв’язку про сприяння в озвученні заходу (надання 

генератора) 

до 12.10.14 О.Зайченко 

20.  Забезпечити наявність лавочок під час проведення 

заходу з нагоди  70-ї річниці  визволення України від 

фашистських загарбників на меморіальному кладовищі 

28.10.2014р Л.Лаптєва 

21.  Визначити відповідальних осіб за доставку лавочок на 

місце проведення заходу, а саме   на меморіальному 

кладовищі 

28.10.2014р Л.Лаптєва 

22.  Забезпечити наявність Прапору України під час 

проведення заходу з нагоди 70-ї річниці  визволення 

України від фашистських загарбників 

28.10.2014р С.Балан 

23.  Розробити текст вітання міському голові та подати на 

затвердження керуючій справами 

до 15.10.2014р О.Зайченко 

24.  Відзначити державними і відомчими нагородами 

активістів ветеранського руху 

до 28.10.2014р. К.Тесленко 

Г.Бабійчук 

25.  Організувати шикування колони для проведення 

урочистої  ходи з покладанням квітів на меморіальне 

кладовище 

28.10.2014   

С.Балан 

26.  Панахида на меморіальному кладовищі 28.10.2014 В.Загородня 

27.  Забезпечити наявність 2 – х вінків  та  2-х кошиків з 

квітами для покладання до Обеліска слави та на 

меморіальне кладовище 

28.10.2014р. 

 

О.Зайченко 

С.Желудченко 

28.  Визначити ветеранів, відповідальних за покладання 

кошиків з квітами до Обеліска слави та на меморіальне 

кладовище 

до 28.10.2014р. 

 

Г.Бабійчук 

29.  Забезпечити наявність транспорту для покладання 

квітів ветеранами 

28.10.2014р. О.Грінченко 

30.  Забезпечити наявність транспорту для перевезення 

ветеранів  для участі у заході з нагоди  відзначення 70-ї 

річниці  визволення України від фашистських 

загарбників до меморіального комплексу 

28.10.2014р О.Грінченко 

31.  Забезпечити організацію належного громадського 

порядку особистої та майнової безпеки громадян, 

безпеки дорожнього руху у місцях проведення масових 

заходів 

28.10.2014р. 

 

А.Головченко 

32.  Забезпечити присутність машини швидкої і 

невідкладної медичної допомоги у місцях проведення 

міських заходів 

28.10.2014р. 

 

В.Бонк 

Р.Ладожинська 

33.  У рамках обласної програми збереження історичної 

пам’яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні на 

2011-2020 роки активізувати роботу щодо пошуку і 

протягом  

2013-2015  

років 

Л.Лаптєва 

 



впорядкування поховань жертв війни, передбачати в 

установленому порядку у проектах місцевих бюджетів 

на 2013-2015роки видатки на виконання відповідних 

заходів. 

 

 

Керуюча справами      Л.Меренкова 


