
Україна 
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    13  листопада 2014 р.                                  № 199 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 

 

 

 У зв`язку з відзначенням 14 грудня 2014 року Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, керуючись п/п 20 п.3 ст.42 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні": 

 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та  вшанування учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС  (додаток 1). 

2. Затвердити міські заходи до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС  

(додаток 2). 

3. Начальнику відділення ДАІ по обслуговуванню м.Знам’янка та Знам’янського 

району  при МВ УМВС в Кіровоградській області здійснити обмеження руху 

транспорту   14 грудня 2014 року   під час  проведення  міських заходів. 

4. Начальнику Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській області 

забезпечити громадський порядок під час проведення заходів, присвячених Дню 

визволення міста Знам’янка від фашистських загарбників. 

      5. Засобам масової інформації та управлінню  інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю забезпечити широке висвітлення підготовки та проведення  річниці 

вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л.Меренкова. 

 

 

 

 

 

Міський голова     І.Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 13  листопада  2014р. № 199 

 

 

Склад 

організаційного комітету з підготовки та   вшанування  

учасників ліквідації аварії на ЧАЕС   

 

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  

Бушилова Н. – секретар Знам’янської міської громадської організації «Союз-Чорнобиль»   

Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури та туризму 

Балан С.М. -  головний спеціаліст УМА та ЖКГ 

Волошина Алла Миколаївна – начальник управління   соціального захисту    

Головченко Анатолій Володимирович – головний спеціаліст з мобілізаційної роботи    

Гулий А.А.- начальник Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській 

Желудченко Сергій Володимирович – начальник КП «Ритуал»  

Загородня Валентина Григорівна – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник організаційного відділу 

Колєнченко Надія Іванівна – редактор газети "Знам’янські вісті" 

Кураєв С. В – член Знам’янської міської громадської організації «Союз-Чорнобиль»   

Лаптєва Любов Олександрівна – начальник УМА та ЖКГ 

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді та спорту 

Попова Наталія Олександрівна – начальник міського відділу освіти  

Панов О. -  начальник відділення ДАІ по обслуговуванню м.Знам’янка та Знам’янського 

району  при МВ УМВС в Кіровоградській області  

області   

Третьякова Катерина Володимирівна – начальник відділу економіки та власності  

                              

 

 

 

 

 

Керуюча справами       Л.Меренкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                           Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від  13   листопада  2014р. № 199 

                                            

Міські заходи 

до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

       
№ 

п/п 

Назва заходу Дата проведення Відповідальний 

1.  Здійснити заходи з благоустрою пам’ятного знаку 

на честь знам’янчан та мешканців району, які брали 

участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  

до 12.12.2014 Л.Лаптєва 

2.  У міських засобах масової інформації висвітлити 

тему ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

11-14.12.2014р. Н.Колєнченко 

  

3.  Підготувати звернення  від міської влади в газету 

міської ради "Знам’янські вісті" 

до 09.12.2014р. О.Зайченко 

4.  Підготувати нагородні матеріали до Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС 

До 06.12.2014 К.Тесленко 

С.Кураєв 

В.Загородня 

5.  Оприлюднити  звернення керівництва міської ради 

з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС на сайті Знам’янської 

міської ради 

12.12.2014 В.Загородня 

6.  Організувати в міських та позашкільних  закладах 

освіти та культури проведення: 

- виховних годин 

- уроків патріотизму 

- зустрічей з учасниками ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС 

09-10.12.2014р. Н.Попова 

С.Бабаєва 

7.  Повідомити членів міської громадської організації 

"Союз-Чорнобиль" про проведення: 

-  скорботної ходи (від міського Палацу 

культури до   «Пам’ятного знаку  на честь 

знам’янчан та мешканців району, які брали 

участь в ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС» ( міський парк відпочинку) 

- проведення  мітингу-реквієму біля  

пам’ятного знаку на честь знам’янчан та 

мешканців району, які брали участь у 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 

-  вшанування пам’яті померлих хвилиною 

мовчання; 

- покладання квітів до пам’ятного знаку на честь 

знам’янчан та мешканців району, які брали 

участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

14.12.2014р. 

 

 

10.00 год. 

 

 

 

 

10.15 год. 

В.Загородня 

 С.Кураєв 

Н.Бушилова 

 

 

 

 

 

С.Бабаєва 

8.  Запропонувати релігійним громадам міста 

відслужити заупокійні молебні в пам’ять загиблих  

знам’янчан та мешканців району, які брали участь у 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

14.12.2014 В.Загородня 

9.  Розробити сценарій мітингу-реквієму біля  

пам’ятного знаку на честь знам’янчан та мешканців 

району, які брали участь у ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС та надати на узгодження керуючій 

справами міськвиконкому 

до 10.12.2014 С.Бабаєва 



10.   Провести мітинг-реквієм  біля  пам’ятного знаку на 

честь знам’янчан та мешканців району, які брали 

участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, з цією 

метою забезпечити: 

- озвучення заходу: 

-   ведучими заходу. 

14.12.2014 

10.15 год. 

С.Бабаєва  

11.  Забезпечити поінформованість керівників 

підприємств, установ, організацій міста про час, 

місце проведення  скорботної ходи, мітингу-

реквієму та покладання квітів  біля  пам’ятного 

знаку на честь знам’янчан та мешканців району, які 

брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 

з цією метою направити листи вищевказаним 

керівникам. 

До 11.12.2014 О.Зайченко 

О.Кандаурова 

12.  Розробити текст звернення  міському голові та 

подати на затвердження керуючій справами 

До 09.12.2014 О.Зайченко 

13.  Забезпечити наявність 1 –ї  корзини з квітами для 

покладання біля пам’ятного знаку на честь 

знам’янчан та мешканців району, які брали участь у 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

до 13.12.2014р. О.Зайченко 

С.Желудченко 

14.  Забезпечити наявність Прапору України під час 

проведення заходу з нагоди вшанування знам’янчан 

та мешканців району, які брали участь у ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, 

14.12.2014 С.Балан 

15.  Організувати шикування колони для проведення 

урочистої ходи ( від міського Палацу культури до 

міського парку відпочинку) 

14.12.2014 С.Балан 

16.  Забезпечити організацію належного громадського 

порядку особистої та майнової безпеки громадян, 

безпеки дорожнього руху у місцях проведення 

масового заходу, з цією метою направити лист ДАЇ 

14.12.2014 А.Головченко 

О.Панов 

А.Гулий 

17.  Забезпечити присутність машини швидкої і 

невідкладної медичної допомоги у місцях 

проведення міського заходу 

14.12.2014 Р.Ладожинська 

18.  Надати письмовий звіт  до організаційного відділу про 

проведену роботу  по  виконанню даних заходів  . 
 15 грудня Всі виконавці 

 

 

 

 

   Керуюча справами      Л.Меренкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


