
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від  14     вересня 2015 р.                         №  118 
м. Знам’янка 

 

 

Про  відзначення у 2015 році  

Дня захисника України 

 

 

 

 На виконання Указу Президента України від 23 серпня 2015 року № 497/2015 

"Про відзначення у 2015 році Дня захисника України", з метою вшанування бойового 

подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню 

Українському народу, посилення суспільної уваги та турботи про захисників рідної 

землі, збереження та розвитку національних військових традицій, належного відзначення 

Дня захисника України ,  керуючись п.3 ст.42 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”: 

      

1. Затвердити склад організаційного комітету (додаток ). 

2. Затвердити план міських заходів з підготовки та відзначення у 2015 році Дня 

захисника України (додається). 

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету забезпечити організацію 

та проведення міських заходів по відзначенню у 2015 році Дня захисника України . 

4. Вирішити в установленому порядку питання фінансування заходів із відзначення у 

2015 році Дня захисника України. 

5. Знам'янській міській газеті "Знам'янські вісті" забезпечити широке висвітлення 

проведення в місті заходів з відзначення у 2015 році Дня захисника України. 

6. Контроль та відповідальність за виконанням даного розпорядження покласти на 

керуючу справами Л.Меренкову. 

 

 

Міський  голова      І.Крижановський 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                      Додаток  

до розпорядження міського голови 

від      вересня 2015 року №  

 

                                                                       Склад 

організаційного комітету з підготовки та проведення  міських заходів по відзначенню 

у 2015 році Дня захисника України 

 

                                                     Співголови   оргкомітету: 

Крижановський Ігор Борисович – міський голова 

Адамович Надія Анатоліївна – секретар міської ради 

 

Заступник оргкомітету: 

Меренкова Лілія Іванівна – керуюча справами міськвиконкому 

 

Члени оргкомітету: 

  

Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури і туризму 

Балан Сергій Миколайович – завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій,охорони 

праці, екології та благоустрою міста  

Бабійчук Ганна Олексіївна – голова міської організації ветеранів  України  

Волошина Алла Миколаївна – начальник управління соціального захисту населення 

Головченко Анатолій Володимирович – старший інспектор   з питань оборонної і 

мобілізаційної роботи  

Гулий Андрій Андрійович – начальник  МВ МВС України в Кіровоградській області 

Загородня Валентина Григорівна – начальник відділу інформаційної діяльності та зв’язків 

з громадськістю 

Зайченко Віталій Вікторович – головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник організаційного відділу 

Заруцький Андрій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

Іваськів Тетяна Анатоліївна – т.в.о. першого заступника міського голови, начальник 

фінансового управління 

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

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді та спорту 

Лаптєва Любов Олександрівна – начальник УМА та ЖКГ 

Подвиженко Геннадій Іванович – директор Центру дитячої та юнацької творчості  

Третьякова Катерина Володимирівна – начальник відділу економічного розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі  

Черкас Наталія Леонідівна   –  заступник начальника міського відділу освіти 

Чижма Олександр Васильович – військовий комісар  

Шевченко Наталія Володимирівна – директор ЦСССДМ 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                Л.Меренкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО  

       до розпорядження міського голови 

       від      вересня 2015 року № 

 

 

МІСЬКІ  ЗАХОДИ 

по відзначенню  у 2015 році Дня захисника України 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата та час 

проведення 

Відповідальні 

1 Організувати роботу  по поліпшенню 

благоустрою,  санітарного стану міста  

вересень – жовтень 

2015р. 

А.Заруцький 

 Л.Лаптєва 

2 Забезпечити упорядкування пам'ятників, 

пам'ятних знаків та місць поховань 

загиблих військовослужбовців, учасників 

антитерористичної операції в Донецькій і 

Луганській областях, учасників 

Революції гідності, ветеранів війни та 

військової служби, учасників 

українського визвольного руху 

до 10.10.2015р. А.Заруцький 

  

 

3 Вжити заходів щодо 

забезпечення громадського порядку та 

безпеки громадян під час проведення 

масових заходів з нагоди Дня захисника 

України 

 

Під час проведення 

заходів 

А.Головченко 

С.Балан 

4 Забезпечити широке висвітлення заходів із 

підготовки та відзначення Дня захисника 

України 

Жовтень 2015р. Н.Коленченко 

5 Забезпечити висвітлення актуальних 

питань життя захисників України, 

привернення уваги громадськості до їхніх 

проблем, розміщення в засобах масової 

інформації відповідних мемуарних, 

публіцистичних та архівних матеріалів. 

 

Вересень - Жовтень 

2015р. 

Н.Коленченко 

6 Забезпечити проведення урочистостей, 

покладення квітів до пам'ятників, 

пам'ятних знаків та місць поховань 

загиблих військовослужбовців, учасників 

антитерористичної операції в Донецькій і 

Луганській областях, учасників 

Революції гідності, ветеранів війни та 

військової служби, учасників 

українського визвольного руху 

14 жовтня 2015 року Відділ культури 

організаційний 

відділ 

Відділ освіти 

Відділ молоді та 

спорту 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

7 Звернутися до релігійних організацій 

із пропозицією провести 14 жовтня 

2015 року панахиди за загиблими та 

молебні за захисників України. 

 

14 жовтня 2015 року Відділ 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

8 Забезпечити   проведення 

комплексу    науково-просвітницьких    

Вересень-жовтень 

2015 року 

Відділ освіти 

Відділ культури 



заходів    у    навчальних    закладах, 

військових   частинах,    позашкільних   

закладах   для   дітей   та   молоді, 

присвячених Дню захисника України, за 

участю ветеранів війни та військової 

служби, учасників бойових дій та 

учасників антитерористичної операції в 

Донецькій і Луганській областях, 

учасників українського визвольного руху 

Відділ молоді та 

спорту 

9 Забезпечити відвідання ветеранів війни 

та військової служби, 

військовослужбовців, інвалідів війни, 

учасників українського визвольного руху, 

які перебувають у закладах соціального 

захисту населення, госпіталях для 

ветеранів війни, медичних, санаторних і 

реабілітаційних закладах, сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції в 

Донецькій і Луганській областях, а також 

вшанування солдатських матерів і дружин 

 

Вересень-жовтень Керівництво 

міста 

Управління 

соціального 

захисту 

населення, 

Ладожинська 

Р.А. 

Бабійчук Г.О. 

10 Сприяння громадським об'єднанням, у 

тому числі волонтерським організаціям, 

у здійсненні ними статутної 

діяльності, пов'язаної з проведенням 

заходів, присвячених Дню захисника 

України, надання допомоги в організації 

відвідування громадянами місць поховань 

загиблих 

 

Жовтень 2015 року Відділ по 

обслуговуванню 

ради 

Відділ 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

11 Забезпечити   разом   із 

представниками громадськості 

проведення  Всеукраїнської  

молодіжної та дитячої  акції  "Напиши  

листа  захиснику 

України". 

 

Вересень – жовтень 

2015 року 

Відділ освіти 

12 Придбати, оформити та своєчасно 

направити вітальні листівки депутатам 

ВРУ, обласної та  міської рад, РДА, 

міськвиконкомам 

до 10.10.2015р. Організаційний 

відділ 

13 Запросити до участі у святкових 

заходах, зокрема, 

військовослужбовців, учасників 

антитерористичної операції в Донецькій і 

Луганській областях, учасників 

Революції гідності, ветеранів війни та 

військової служби, учасників 

українського визвольного руху, членів 

сімей загиблих (померлих) воїнів, 

представників духовенства   

 

14.10.2015р. Організаційний 

відділ 

Волошина А.М. 

Загородня В.Г. 

Адамович Н.А. 

Меренкова Л.І. 

Бабійчук Г.О. 

 

14 Забезпечити подання у визначені терміни 

до відділу кадрової роботи апарату 

до 01.10.2015р. К.Тесленко 



облдержадміністрації, відділу кадрового 

забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради матеріалів щодо 

нагородження державними нагородами, 

відзнаками обласної державної 

адміністрації і обласної ради  

військовослужбовців, учасників 

антитерористичної операції в Донецькій і 

Луганській областях, учасників 

Революції гідності, ветеранів війни та 

військової служби, учасників 

українського визвольного руху, членів 

сімей загиблих  (померлих) воїнів та 

організувати під час урочистого заходу 

відзначення  їх відзнаками міської ради 

15 Забезпечити медичний супровід масових 

заходів під час відзначення  у 2015 році 

Дня захисника України    

Жовтень  2015р. 

 

В.Бонк 

Р.Ладожинська 

16 Концерт до Дня захисника України та дня 

козацької слави  - «Ми нащадки 

козацького роду» 

14.10.2015 Відділ культури 

та туризму 

17 Книжково-ілюстративна виставка «Славні 

сини України» (до Дня козацтва) 
11.10.2015 

центральна 

бібліотека 

18 
Інформаційна поличка «Служити 

українському війську – служити Україні» 
16.10.2015 

 

бібліотека-філія 

№ 1 

19 Ілюстрована книжкова виставка «Пагони 

мужнім до лиця» 

(до Дня захисника України) 

10.10.2015 
бібліотека-філія 

№ 3 

20 
День інформації «Слава козацька не вмре, 

не поляже» 
13.10.2015 

14.00 

бібліотека-філія 

№ 3 

21 

Виставка «Земляки-герої АТО» 14.10.2015 

Міський 

краєзнавчий 

музей 

22 

Ігрова програма для дітей «Козацькі 

розваги» 
14.10.2015 

Будинок 

культури смт. 

Знам’янка 

Друга 

23 Музична вітальна програма для чоловіків 

ДМШ ім. В.Лисенка  
14.10.2015 

ДМШ ім. 

В.Лисенка 

24   Звіт про проведену роботу надати до 

організаційного відділу 

до 15.10.2015р. 

 

Всі виконавці  

 

 

 

  Керуюча справами виконкому    Л.Меренкова 

 


