
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 
  

           від 19 листопада 2015 р.                                             №  148 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про заходи з увічнення на території  

міста Знам’янка пам’яті захисників 

 України на період до 2020 року 

 

            Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року 

№998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року» та 

розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 29 жовтня 2015 року №427-р «Про заходи 

з увічнення на території Кіровоградщини пам’яті захисників України на період до 2020 

року», керуючись ст. __ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” :   

                   

1. Затвердити план заходів з увічнення на території міста Знам’янка пам’яті захисників 

України на період до 2020 року (додається). 

2. Управлінню соціального захисту населення, відділу освіти, відділу культури та 

туризму, відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, редакція 

газети «Знам’янські вісті», міська організація ветеранів України, архівний відділ, 

апарат ради подавати щороку до 20 червня та 20 листопада управлінню 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства інформацію 

про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її 

узагальнення та подання департаменту житлово-комунального господарства 

Кіровоградської ОДА щороку до 01 липня та 01 грудня. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів А.Заруцького. 

                                                               

 

                                  

 

 

 

 

Міський голова                                           І.Крижановський 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

від 19 листопада 2015 року № 148 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

З увічнення на території міста Знам’янка пам’яті захисників України  

на період до 2020 року 

 

1. Проаналізувати стан роботи з увічнення пам’яті воїнів, які брали участь у захисті 

України в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної 

операції. 

Відділ культури та туризму,  

управління містобудування, архітектури  

та житлово-комунального господарства 

 

до 20 листопада 2015 року 

2. Створити: 

 

1) базу даних щодо поховань загиблих (померлих) осіб, які брали участь у захисті 

України під час проведення антитерористичної операції; 

 

Управління соціального захисту населення,  

управління містобудування, архітектури  

та житлово-комунального господарства 

 

протягом 2015 року 

 

2) на офіційному веб-сайті Знам’янської міської ради веб-стобінку «Герої не 

вмирають», на якій розміщувати інформацію про захисників України із 

зазначенням місць поховання воїнів, які брали участь у захисті держави під час 

проведення антитерористичної операції. 

 

відділ  інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю,  

управління соціального захисту населення, 

управління містобудування, архітектури  

та житлово-комунального господарства 

 

2015-2016 роки 

 

3. Розглянути питання щодо увічнення пам’яті воїнів, які виявили героїзм у захисті 

України під час проведення антитерористичної операції, шляхом встановлення 

пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних дощок тощо), найменування 

(перейменування) на їх честь об’єктів місцевої інфраструктури (площ, вулиць, 

провулків). 

відділ культури та туризму, 

управління містобудування, архітектури  

та житлово-комунального господарства, 

апарат ради 

 

2015-2020 роки 

 

 

4. Сприяти: 

 



1) Здійсненню громадськими об’єднаннями заходів з увічнення пам’яті воїнів, які 

брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час 

проведення антитерористичної операції; 

 

міська організація ветеранів України, 

Рада ветеранів АТО 

 

2015-2020 роки 

 

2) Широкому висвітленню у місцевих засобах масової інформації прикладів 

героїзму воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни 

та під час проведення антитерористичної операції. 

 

редакція газети «Знам’янські вісті», 

відділ  інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

 

2015-2020 роки 

 

5. Забезпечити проведення тематичних виставок, творів мистецтва, документів, 

фотографій, і плакатів, присвячених пам’яті воїнів, які брали участь у захист Україи 

в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції. 

 

відділ культури та туризму, 

відділ освіти  

 

2015-2020 роки 

 

6. Створити архівну колекцію матеріалів усної історії Революції гідності та проведення 

антитерористичної операції  

 

архівний відділ, 

відділ культури та туризму 

 

до 20 травня 2016 роки 

 

7. Забезпечити утримання в належному стані пам’ятних знаків (пам’ятників, 

меморіальних дощок тощо), місць поховань та провести роботи щодо впорядкування 

військових поховань, окремих могил воїнів, які брали участь у захисті України в 

роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції. 

  

відділ культури та туризму, 

управління містобудування, архітектури  

та житлово-комунального господарства 

 

2015-2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 


