
                                                                       

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
від 13  листопада 2014р.                         № 201    

м. Знам’янка 

       

 Про підготовку та відзначення 71-ї річниці 

з дня визволення міста Знам`янки 

від фашистських загарбників» 

 

Враховуючи історичне значення події визволення міста від фашистських загарбників, з 

метою вшанування подвигу визволителів  Знам`янки у 1943 році, керуючись п/п 20 п. 3 ст. 42 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення 71-ї річниці з дня 

визволення міста Знам’янка від фашистських загарбників, відповідно до додатку 1. 

2. Затвердити план міських заходів та забезпечити їх реалізацію   по відзначенню 71-ї 

річниці з дня визволення міста Знам’янка від фашистських загарбників згідно з 

додатком 2. 

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

при МВ УМВС в Кіровоградській області здійснити обмеження руху транспорту            

09 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 71-ї річниці 

визволення міста Знам’янки від фашистських загарбників. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л.Меренкову  

 

 

 

Міський голова    І.Крижановський 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Додаток 1                                                                                                                                  

до розпорядження  

                  від 13 листопада 2014р. №201  

 

 

 

Склад 

організаційного комітету з підготовки та відзначення 71-ї річниці визволення 

м.Знам’янка 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: 

Адамович Надія Анатоліївна – секретар міської ради 

Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури та туризму 

Бабійчук Ганна Олексіївна – голова міської організації ветеранів України 

Балан С.М. – головний спеціаліст     УМА та ЖКГ     

Волошина Алла Миколаївна – начальник управління   соціального захисту    

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

Головченко Анатолій Володимирович – головний спеціаліст з мобілізаційної роботи     

Дуднік Валерій Васильович – голова Знам’янської міськрайонної громадської організації 

«Спілка учасників бойових дій і ветеранів військової служби» 

 Желудченко Сергій Володимирович – начальник КП «Ритуал»   

Заруцький Андрій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів  

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник організаційного відділу 

Загородня Валентина Григорівна – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Іванов Володимир Вікторович – голова Знам’янської міської організації ветеранів війни та 

праці залізничного транспорту 

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

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  

Третьякова Катерина Володимирівна – начальник відділу економіки та власності 

 

 

 

Керуюча справами       Л.Меренкова 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Додаток 2 

                  до розпорядження  

                  від  13   листопада 2014р. №  201 

 

План міських заходів 

 по підготовці та відзначенню 71-ої річниці визволення міста Знам`янки  

від фашистських загарбників 

 
№ п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за 

виконання 

1.  Провести  роботи по благоустрою  територій меморіального 

кладовища, пам’ятників та їх реставрації 

  

до 09.12.2014р. 

та 

протягом року 

Л.Лаптєва 

С.Желудченко 

 

2.  Висвітлювати тему визволення міста Знам’янки в  газеті міської 

ради „Знам`янські вісті”  

грудень 2014р. Н.Коленченко  

Г.Бабійчук 

3.  Продовжити роботу щодо поліпшення життєзабезпечення 

ветеранів ВВв в рамках обласної акції "Зірка пам'яті", а саме:  

- забезпечити інвалідів ВВв необхідними 

засобами пересування та реабілітації, слуховими 

апаратами, протезно-ортопедичними виробами; 

- продовжити надання автотранспортних 

послуг ветеранам та інвалідам ВВв службою 

"Соціальне таксі"; 

-  

протягом року А.Волошина 

Т.Костікова 

4.  У рамках проведення акції "Зірка пам'яті" провести обстеження  

місць та умов проживання  учасників бойових дій, вивчити їх 

проблеми та внести пропозиції по їх реалізації 

до 01.12.2014р.   А.Волошина 

закріплені 

працівники МВК 

Г.Бабійчук 

 

5.  Забезпечити привітання населення міста від міської ради та 

виконавчого комітету з нагоди 71-ї річниці визволення м. 

Знам'янки від фашистських загарбників у газеті "Знам'янські 

вісті" 

до 09.12.2014р. Н.Коленченко 

О.Зайченко 

Г.Бабійчук  

 

6.  Підготувати вітальні листівки підопічним ветеранам ВВв в 

рамках обласної акції «Зірка пам'яті» 

до 06.12.2014р. 

 

О.Зайченко 

 А.Волошина 

 

7.  Розробити текст вітання міському голові та подати на 

затвердження керуючій справами 

до 01.12.2014 О.Зайченко 

8.  Організувати проведення першості міста з міні-футболу грудень Л.Ладожинська 

9.  Організувати проведення в міських закладах освіти, міських, 

шкільних бібліотеках тематичних виховних годин, бесід, 

екскурсій до краєзнавчого музею та зустрічей з ветеранами (за 

окремим графіком) 

протягом 

листопада 2014р. 

Н.Попова 

В.Садієр 

С.Смоляков 

С.Бабаєва 

Г.Бабійчук 

10.  Оновити експозицію «Слава визволителям» на основі фондових 

матеріалів музею та матеріалів Ради ветеранів, згідно проекту 

«Зірка пам’яті» 

грудень 2014р Т.Кулик 

Г.Бабійчук 

11.  Організувати проведення шкільних уроків, з використанням  

фондових матеріалів музею 

  Листопад 2014р. Т.Кулик 

Н.Попова 

 

 

12.  Організувати огляд-конкурс музейних кімнат в установах освіти 

та організаціях міста 

листопад 2014 Н.Попова 

Т.Кулик 

Г.Бабійчук 

13.  Організувати і провести святкове засідання клубу „Ветеран” листопад 2014 С.Бабаєва 

Г.Бабійчук 

14.  Провести зустрічі ветеранів ВВв з молоддю на базі міського 

краєзнавчого музею 

 Листопад- грудень 

2014р 

Т.Кулик 

Г.Бабійчук 

Г.Подвиженко 

15.  Підготувати та надати для розсилки листи для керівників 

підприємств, установ, організацій щодо участі у міських 

заходах 

до 05.12.2014р. О.Зайченко 

О.Кандаурова 



16.  Забезпечити підготовку та участь духового оркестру   в   

урочистій  ході 

09.12.2014р. 

 

С.Бабаєва 

Л.Кравцова  

17.  Забезпечити   участь громадських організацій та політичних 

партій  у  міських заходах з нагоди відзначення 71-ї річниці 

визволення м.Знам’янка від фашистських загарбників    

09.12.2014 В.Загородня 

18.  Урочиста хода від Обеліску Слави до меморіального кладовища 

( схема руху, шикування колони , прапороносці) 

09.12.2014р. 

09.30 

С.Балан 

19.  Провести панахиду по загиблих у роки ВВв на меморіальному 

кладовищі та в усіх церквах міста 

09.12.2014р. 

09.30 год. 

В.Загородня 

20.  Забезпечити наявність 2-х корзинок з квітами та квітів на зріз    

для покладання на меморіальне кладовище та біля Обеліску 

Слави 

09.12.2014р. 

 

О.Зайченко 

С.Желудченко 

 

21.  Рекомендувати міській організації ветеранів України,   міській 

організації ветеранів війни та праці залізничного транспорту  

придбати корзинки з квітами для покладання до пам’ятних 

місць 

09.12.2014 Г.Бабійчук 

В.Іванов 

22.  Забезпечити музичний супровід мітингу-реквієму на 

меморіальному кладовищі  

09.12.2014р.  С.Бабаєва 

23.  Підготувати сценарій та провести  мітинг - реквієм на 

меморіальному кладовищі 

09.12.2014р. 

10.00 

 

С.Бабаєва 

24.  Направити листа начальнику дистанції сигналізації та зв’язку 

про сприяння в озвученні заходу (надання генератора) 

До 01.12.2014 О.Зайченко 

25.  Визначити ветеранів, відповідальних за покладання кошиків з 

квітами до Обеліска слави,  меморіальне кладовище та до 

пам’ятних місць 

До 05.12.2014 А.Волошина 

Г.Бабійчук 

 

26.  Забезпечити наявність транспорту для покладання квітів 

ветеранами 

09.12.2014 К.Третьякова 

О.Грінченко 

 

27.  Забезпечити військову варту  біля Обеліску Слави та на 

меморіальному кладовищі 

09.12.2014р. А.Головченко 

28.  Направити лист на міліцію щодо перекриття дороги 

(вул.Гагаріна, Партизанська, Жовтнева, Фрунзе) 

до 05.12.2014р. А.Головченко 

29.  Організувати проведення урочистої частини та святкового 

концерту у Центрі Дитячої та юнацької творчості 

09.12.2014р. 

10.30 год. 

С.Бабаєва 

Л.Кравцова 

Г.Подвиженко 

Н.Попова  

30.  Забезпечити оформлення виставки архівних матеріалів грудень О.Гребенюк 

31.  Забезпечити участь ветеранів в урочистостях та святковому 

концерті у  Центрі Дитячої та юнацької творчості 

09.12.2014р. 

 

А.Волошина 

Г.Бабійчук 

 

32.  Забезпечити присутність карети швидкої допомоги  при 

проведенні святкових заходів  

09.12.2014р. 

 

В.Бонк 

Р.Ладожинська 

33.  Забезпечити наявність лавочок під час проведення заходу з 

нагоди  71-ї річниці  визволення міста Знам’янки  від 

фашистських загарбників на меморіальному кладовищі 

09.12.2014 Л.Лаптєва 

34.  Визначити відповідальних осіб за доставку лавочок на місце 

проведення заходу, а саме   на меморіальному кладовищі 

09.12.2014 Л.Лаптєва 

35.  Вивчити питання щодо нагородження ветеранів ВВв 

державними і відомчими нагородами 

До 01.12.2014 К.Тесленко 

Г.Бабійчук 

36.  Забезпечити підвіз ветеранів, яким важко пересуватися від 

меморіального кладовища до місця проведення заходів 

09.12.2014р. О.Грінченко 

К.Третьякова 

А.Волошина 

37.  Забезпечити підвіз та відвіз  ветеранів, які виявляють бажання 

взяти участь у міських заходах з нагоди 71-річниці звільнення 

Знам’янки від фашистських загарбників 

09.12.2014р. О.Грінченко 

Т.Костікова 

 

38.  Провести «круглий стіл» на тему «Лист із фронту» для 

учасників бойових дій та керівництва  міської ради та 

виконкому 

 

09.12. 2014р. 

11.30 

А.Волошина 

Т.Костікова 

С.Бабаєва 

Г.Бабійчук  

39.  Надати письмові звіти про проведену роботу до організаційного 

відділу 

10.12.2014 Всі виконавці 

Керуюча справами     Л.Меренкова 


