Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет
Розпорядження
від 16 листопада

№ 145

2015р.
м. Знам`янка

Про відзначення у 2015 році
Дня Гідності та Свободи

На виконання Указу Президента України від 09 листопада 2015 року №633/2015 «Про
відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи», розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 11 листопада 2015 року № 443-р «Про відзначення у 2015
році в області Дня Гідності та Свободи», керуючись ст.42 п.3 п/п 20 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити міський план заходів з підготовки та відзначення у 2015 році в місті Дня
Гідності та Свободи (додаються).
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами
міськвиконкому Меренкову Л.І..

Міський голова

І. Крижановський

Додаток
до розпорядження міського голови

від 16 листопада 2015р. № 145
Міський план заходів
з підготовки та відзначення у 2015 році
в місті Дня Гідності та Свободи
№
п/п
1

2

3
4
5

Заходи

Здійснити заходи з благоустрою пам’ятного знаку
«Героям, загиблим за свободу і незалежність України»

Організувати до Дня Гідності та Свободи:
 урочистий захід у залі засідань міськвиконкому;
 скорботну ходу (збір біля приміщення
міськвиконкому) та покладання квітів до
пам’ятного знаку «Героям, загиблим за свободу і
незалежність України»
Організувати тимчасову експозицію «Наші земляки.
Слід у новітній історії Вітчизни»,
Підготувати та провести тематичне засідання клубу
"Дивоцвіт" у міському Палаці культури
Підготувати та провести у міських бібліотеках:
 урок моралі « Криниця національної гідності»;
 виховну годину « Незалежність та цілісність
України»;
 тематичну поличку « Революція сумління»

Відповідальні

управління
житловокомунального
до 20 листопада
господарства,
2015 року
архітектури
та
містобудування
відділ культури і 20 листопада
туризму
9.30
С.Балан
міський
краєзнавчий музей
відділ культури і
туризму
відділ культури і
туризму

6

Перегляд художнього фільму «Зима в полум’ї»

відділ культури і
туризму

7

Підготувати та провести годину-реквієм «Пам’ять
Героям Небесної сотні»

відділ культури і
туризму

8

Передати телефонограми-запрошення на участь в
організаційний
меморіальних заходах на підприємства, установи,
відділ
організації міста

9

Забезпечити широке висвітлення у засобах масової редакція
газети
інформації та веб-сайті Знам’янської міської ради „Знам’янські вісті”,
подій і заходів до Дня Гідності і Свободи
відділ
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
відділ
інформаційної
Забезпечити участь представників міських засобів
діяльності
та
масової інформації для участі у заходах
комунікацій
з
громадськістю
Організувати та провести в закладах освіти:
відділ освіти
 День пам’яті «Герої не вмирають»;
 книжкові виставки «Революція Гідності на

10

11

Термін
виконання

20 листопада
10.00
12-19 листопада
18 листопада
14.00
21 листопада
21 листопада
15.00
23 листопада
11:00
ЗОШ № 6
до 21 листопада

листопад

по
мірі
проведення
заходів
протягом
листопада

12

13

14

15

16

17

захисті демократичних цінностей»;
 літературні читання «Революція Гідності європейський вибір України»;
 лекції «Демократичні цінності громадянина
України та національні інтереси держави» ;
 бесіди «Доленосні події Помаранчевої революції та
Революції Гідності»;
 збір інформації учнями про патріотів Революції
Гідності та Героїв АТО, оформлення куточків в
музеях ЗНЗ;
 «День Гідності та Свободи в моєму житті» обговорення на годинах спілкування.
 інформаційні години « Громадянський подвиг,
патріотизм і мужності – основні риси Героїв
Майдану і Героїв АТО»
Підготувати та надати в міські засоби масової
інформації оголошення про проведення заходів 21
листопада 2015 року, розмістити оголошення на вебсайті Знам’янської міської ради
Замовити та забезпечити наявність квітів для
покладання біля пам’ятного знаку «Героям, загиблим
за свободу і незалежність України»

відділ
інформаційної
діяльності
комунікацій
громадськістю
організаційний
відділ

20 листопада

Запропонувати релігійним організаціям провести у відділ
День Гідності та Свободи панахиди за загиблими інформаційної
Героями Небесної Сотні
діяльності
комунікацій
громадськістю
Сприяти представникам громадськості у проведенні відділ
заходів, присвячених Дню Гідності та Свободи
інформаційної
діяльності
комунікацій
громадськістю
Забезпечити організацію належного громадського порядку, А.Головченко
особистої та майнової безпеки громадян, дорожнього руху
у місцях проведення масових заходів, присвячених Дню
Гідності та Свободи
Інформувати
відділ
інформаційної
діяльності
та всі виконавці
комунікацій з громадськістю міськвиконкому про
проведену роботу по виконанню даних заходів

Керуюча справами

та до 18 листопада
з

Л.Меренкова

та 21 листопада
з

та 21 листопада
з
20 листопада
з 10.00

23 листопада

