
Україна 
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від   11   листопада    2014р.                          № 196 
 

м. Знам`янка 
 
 
Про міські заходи у зв’язку   
 з Днем пам’яті жертв голодоморів  
                           
 
 
 

    На виконання  Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року №830 «Про заходи у 
зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів», доручення голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації С.Кузьменка до документа №830/2014 від 29.10.2014, з метою гідного 
вшанування пам’яті жертв голодоморів, забезпечення належної організації та проведення у 

2014 році заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів, керуючись ст.42 п.3 п/п 20 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 
 
  

1. Створити міський організаційний комітет з підготовки та проведення заходів   у зв’язку з  
      Днем пам’яті жертв голодоморів (додаток 1). 
2. Затвердити міські заходи у зв’язку  з Днем пам’яті жертв голодоморів (додаток 2). 
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Меренкову Л.І.. 
 

 
 
 
  
 
 
 

Міський голова     І. Крижановський 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Додаток 1 
до розпорядження міського голови 
від  11   листопада 2014р. № 196  

 
 

СКЛАД 
організаційного комітету по проведенню у 2014 році заходів 

 у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів 
 
 
 

Голова оргкомітету: 
Меренкова Лілія Іванівна – керуюча справами міськвиконкому 
 

Члени оргкомітету: 
Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури і туризму 
Бабійчук Ганна Олексіївна – голова Знам’янської  міської організації ветеранів України  
Волошина Алла Миколаївна – начальник управління соціального захисту  населення  
Гребенюк Оксана Анатоліївна – начальник архівного відділу 
Головченко Анатолій Володимирович – головний спеціаліст з питань оборонної і 

мобілізаційної роботи 
Загородня Валентина Григорівна – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
Зайченко Олена Анатоліївна– начальник організаційного відділу 
Коленченко Надія Іванівна – редактор газети „Знам’янські вісті” 
Лаптєва Любов Олександрівна – начальник УМА та ЖКГ 
Попова Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти 
Третьякова Катерина – начальник відділу економічного розвитку, промисловості, 

інфраструктури та торгівлі 
 
 

 
 

Керуюча справами      Л.Меренкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 2 
до розпорядження міського голови 
від    11    листопада 2014р. № 196 

 
 

План міських заходів 
у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів 

 
№ 
п/п 

Заходи Відповідальні  Термін 
виконання 

1 
Здійснити заходи з благоустрою пам’ятного знаку 

жертвам голодоморів та політичних репресій в Україні 

 
 

управління 
житлово-
комунального 
господарства, 

архітектури та 
містобудування 

 
до 22 
листопада 
2014 року 

2 Організувати у День пам’яті жертв голодоморів: 
 урочисту ходу (збір біля  приміщення міськвиконкому); 
 проведення  мітингу-реквієму біля  пам’ятного знаку 

жертвам голодоморів та політичних репресій в 
Україні, покладання траурних вінків і композицій із 

житніх та пшеничних колосків. 
 Загальнонаціональна хвилина мовчання; запалення 
свічок. 

 С.Балан 
 
  
відділ культури і 
туризму 

22 листопада  
15.30 
15.40 
 
 
16.00 

3 Забезпечити соціальний захист осіб, які пережили 

Голодомор 1932-1933 років в Україні (надання пільг, 
субсидій, допомог, соціальних послуг тощо) 

управління  

соціального 
захисту населення, 
терцентр 

постійно  

4 Передати телефонограми-запрошення на участь в 
меморіальних заходах на підприємства, установи, організації, 
ПТУ №12, професійно-технічний ліцей №3; листи на 
підприємства залізничного транспорту та керівництву ПП 
«Орбіта» по питанню  

організаційний 

відділ 
до 20 

листопада 

5 Вжити заходів щодо приспущення Державного Прапора 
України на будинках і спорудах органів державної 
влади, місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

організаційний 
відділ 

22 листопада 

6 Обмежити проведення розважально-концертних заходів, 
спортивних змагань 

відділ культури і 
туризму, відділ у 

справах сім’ї та  
молоді, відділ 
освіти 

22 листопада 

7 Рекомендувати релігійним громадам відслужити 
поминальні панахиди   за жертвами голодоморів  

відділ 
інформаційної 
діяльності та 

комунікацій з 
громадськістю 

22 листопада 

8 Забезпечити широке висвітлення у засобах масової 

інформації та веб-сайті міської ради подій і заходів у 
зв’язку з  Днем пам’яті жертв голодоморів 

редакція газети 

„Знам’янські 
вісті”, відділ 
інформаційної 

діяльності та 
комунікацій з 

громадськістю 

листопад  

9 
 Забезпечити участь представників міських засобів 
масової інформації для участі у заходах    

відділ 
інформаційної 
діяльності та 

комунікацій з 

 по мірі 
проведення 

заходів 



громадськістю 
10 Забезпечити проведення у навчальних закладах  міста: 

 лекції  "Причини та наслідки голодомору", "Що таке 
голодомор"; ”Безкровна війна” ; "Голоси 33-го", 

"Голодні роки»; 
 години спілкування "Запали свічку пам'яті", 

"Штучний голод"; „Невиплакані сльози України; 
 бесіди "Причини та наслідки голодомору  33-го 

року", "Що потрібно було зробити, аби уникнути 
голодомору", "Літопис нашої біди", "Що таке голод. 

Чому він буває"; ;Злочин проти нації”; 
 збір інформації учнями "Жертви голодомору в моїй 

сім'ї" та обговорення її на годинах спілкування; 
  інформаційні години: „Свіча пам'яті” (Голодомор на 
Знам'янщині); бібліотечні уроки. 

відділ освіти листопад 

11 Організувати  та провести в міських бібліотеках міста: 
 День пам’яті «Розгойдані дзвони пам’яті»; 
 виставку-пам’ять «Над білим янголом скорботи, 

незгасний духу смолоскип»; 
 літературний портрет «Повернуті імена: Олесь 

Досвітній»; 
 тематичну поличку «Коли горить свіча»; 
 книжкову виставку «Очима болю і вустами 

гніву»; 
  бесіду «Політичні репресії на центральних 

теренах України»; 
  виставку-реквієм «Скорботна свічка пам’яті 

святої»; 
  урок історичної дати «Блукало лихо по землі…»; 
  інформаційну довідку  «У жорнах репресій» 

відділ культури і 

туризму 

 
 
листопад 2014 
року 

12 Підготувати та надати в міські засоби масової інформації 

оголошення про проведення заходів 22 листопада 2014 
року, розмістити оголошення на веб-сайті міської ради 

відділ 

інформаційної 
діяльності та 

комунікацій з 
громадськістю 

до 20 
листопада 

13 Замовити та забезпечити наявність  траурного вінка для 
покладання біля пам’ятного знаку жертвам голодоморів 

та політичних репресій в Україні від міської влади  

організаційний 
відділ 

 
22 листопада 

14  Створення та забезпечення функціонування діючих 
тематичних експозицій, виставок архівних документів, 

фотоматеріалів, творів мистецтва та літератури, 
оновлення відповідних музейних зібрань, зокрема, у 
міському краєзнавчому музеї та архівному відділі  

відділ культури і 
туризму, архівний 

відділ міської 
ради, відділ освіти 

постійно  

15  Забезпечити  організацію належного громадського порядку, 
особистої та майнової безпеки громадян,  дорожнього руху у 
місцях проведення  масових заходів, присвячених Дню пам'яті 
жертв голодоморів  

22 листопада 
з 15.00 

А.Головченко 

16 Інформувати відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю міськвиконкому про проведену роботу по  
виконанню даних заходів 

всі виконавці 24 листопада 

 


