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Знам’янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Розпорядження 
 

від  9 жовтня  2014р.        №174 

м.Знам’янка 

 

Про увічнення пам’яті осіб, які віддали 

життя за незалежність України 

 

 На виконання доручення голови Кіровоградської обласної адміністрації С.Кузьменка 

щодо героїзації  осіб, які віддали життя за незалежність України, увічнення та вшанування їх 

пам’яті, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування»: 

 

1. Затвердити  міський план заходів,  пов’язаний з героїзацією осіб, які віддали життя за 

незалежність України, вшанування їх пам’яті (додається). 

2. Інформувати відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач. 

В.Загородня) про проведену роботу по забезпеченню виконання даних заходів до 14 

жовтня 2014 року та щомісяця до 2 числа. 

3. Організацію виконання даного розпорядження покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради Л.Меренкову. 

 

 

 

 

  Міський голова    І.Крижановський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
       Затверджено 

розпорядженням  міського голови 

від  9 жовтня 2014р. №174 

 

 

Міський  план заходів 

по увічненню  пам’яті осіб, які віддали життя 

за незалежність України 

 

№  

з/п 
Назва заходу Дата виконання Відповідальні 

1.            Виділити сектор військових поховань 

на міському кладовищі, де здійснювати за 

погодженням із сім’ями загиблих поховання 

загиблих воїнів АТО.  

        Окреслити сектор військових поховань 

доріжкою із зеленими насадженнями та 

передбачити ділянку площею не менше 10 

кв.м під встановлення щогли для державного 

прапору.   

        Оформити паспорт сектору військових 

поховань. 

до 24 жовтня 

2014р. 

 

 

до 9 листопада 

2014р 

Л.Лаптєва 

С.Желудченко 

2.         У закладах освіти міста створити шкільні 

експозиції, присвячені боротьбі із російською 

агресією, окрему увагу присвятити землякам, 

які у минулому виборювали незалежність 

України та загиблим на війні випускникам.  

       Розглянути можливість розміщення в 

експозиції особистих речей бійців. 

      Включити до навчально-виховних планів 

окремих занять про Збройні Сили України та 

подвиги воїнів. 

постійно протягом 

навчального року 

Н.Попова 

3.             Ініціювати проведення спеціальних, або 

включати тематику боротьби за незалежність 

України 2014 року  в існуючі, конкурси 

творчих робіт серед учнівської молоді. 

відповідно до 

планів роботи ЗНЗ 

Н.Попова 

4.       Створити постійно діючі стенди, виставки, 

експозиції  щодо участі у бойових діях 

мешканців міста з розміщенням елементів 

військових  одностроїв, спорядження, 

особистих речей, фотовиставки з матеріалами 

про загиблих учасників АТО. 

до 1 грудня 2014р. С.Бабаєва 

Т.Кулик 

5.       Провести роботу по вивченню проекту 

забудови площі «Героїв Майдану» з метою 

визначення черговості виконання робіт та 

залучення бюджетних та благодійних коштів 

для їх виконання.  Провести роботу по 

залученню студентських дипломних робіт на 

проектування та виготовлення пам’ятника. 

 

до 1 грудня 2014р. 

Л.Лаптєва 

І.Качанов 

6.       У розпорядження міського голови міських 

заходів з нагоди Дня незалежності, Дня 

Конституції, Дня Соборності, Свята Покрови, 

Пресвятої Богородиці та інших свят та 

відповідно до дати 

відзначення 

О.Зайченко 



пам’ятних для держави і міста дат 

передбачити обов’язкове покладання квітів на 

території сектору військових поховань за 

участю керівників місцевих органів 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, запалення лампадок, 

хвилини мовчання. 

7.       Щорічно, за тиждень до Дня незалежності, 

Дня Конституції, Дня Соборності, 

встановлювати портрети загиблих учасників 

АТО у фойє органів місцевого 

самоврядування, навчальних закладах під 

гаслом «Вони загинули, щоб існувала 

Українська держава» або «пам’ятай про тих, 

хто віддав все для України». 

січень 

червень 

серпень  

Н.Попова 

С.Бабаєва 

О.Зайченко 

 

8.         Передбачати покладання квітів до 

пам’ятників, пам’ятних дошок та знаків з 

нагоди державних свят, до річниць з дня 

народження та загибелі учасників АТО. 

постійно  О.Зайченко  

9.        Розміщувати та актуалізувати інформацію 

про загиблих земляків на офіційному сайті 

міської ради та газеті «Знам’янські вісті». 

постійно В.Загородня 

Н.Коленченко 

10.        Особливу увагу приділяти висвітленню 

перебігу та окремим подіям АТО, жертовності 

та героїзму українських вояків; відданості 

волонтерів та усього населення, сприяти 

підтримці бойового духу, зростанню рівня 

патріотизму. У роковини загибелі вояків 

розміщувати у друкованих  ЗМІ некрологи, 

світлини загиблих. 

постійно Н.Коленченко 

11.       Забезпечити облік відомостей про 

загиблих воїнів АТО та пам’ятних знаків і 

секторів поховань для включення в програми 

туристичних екскурсій та офіційних 

делегацій. 

по мірі 

необхідності 

С.Бабаєва 

12.        Розглянути можливість встановлення 

пам’ятних дощок на будівлях, в яких тривалий 

час проживали загиблі військовослужбовці. 

до 1 грудня 2014р. С.Бабаєва 

13.      Вжити заходи щодо розміщення соціальної 

реклами на підтримку армії, популяризація 

окремих героїчних вчинків та військових 

перемог. 

по мірі 

необхідності 

Л.Лаптєва 

І.Качанов 

14.       Вивчити можливість увічнення імені 

загиблих воїнів у назвах вулиць, навчальних 

закладах, спортивних установах пов’язаних із 

життєвим шляхом військовослужбовця. 

по мірі 

надходження 

пропозицій 

Н.Адамович 

Ф.Тюпа 

(топонімічна 

комісія) 

15.       Розглянути можливість присвоєння звання 

Почесного громадянина міста загиблим 

військовослужбовцям. 

по мірі 

надходження 

пропозицій 

Н.Адамович 

16.      Забезпечити підготовку біографічного 

довідника учасників АТО, мешканців міста 

Знам’янка 

 

постійно 

О.Гребенюк 

 


