
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    19   червня  2015 р.                                                                            № 81 
 

м. Знам`янка 

 

 

 

Про проведення інформаційної 

кампанії щодо посилення військової 

дисципліни 

 

 

На виконання доручення Президента України від 05 червня 2015 року до документа 

від 18 травня 2015 року №501/28057-01 ДСК з проведення інформаційної кампанії щодо 

посилення військової дисципліни керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”:   

 

 

            1.Затвердити міські заходи з проведення інформаційної кампанії щодо посилення 

військової дисципліни (додаються). 

2.Відповідальним особам забезпечити інформування відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю згідно з термінами, встановленими міськими 

заходами. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Меренкову Л.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                  І.Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                                                                                           

Додаток  

до розпорядження міського голови 

від «_19_»  червня 2015 року №81 

 

   

 Міські заходи 
з проведення інформаційної кампанії 

щодо посилення військової дисципліни 

 

1.Сприяти поширенню  засобам масової інформації, а також на сайті Знам’янської міської 

ради інформаційних матеріалів, які висвітлюють героїчні вчинки та приклади 

самовідданого виконання військовослужбовцями військового обов’язку, а також 

притягнення до відповідальності військовослужбовців,   

      які скоїли правопорушення і військові злочини. 

                  

                                                         Міськвійськкомат, редакція газети «Знам’янські вісті»,  

                                                         відділ інформаційної діяльності та  комунікацій з 

                                                        громадськістю 

 

                                                        До 20 червня 2015 року 

 

    2. Організувати регулярне проведення у військовій частині інформаційно-

роз’яснювальних заходів за участю представників міськвійськкомату, правоохоронних 

органів, депутатів міської ради, трудових колективів, громадських та релігійних 

організацій, політичних партій, діячів науки та культури з метою формування правової 

свідомості військовослужбовців щодо служби у Збройних Силах України та інших 

військових формуваннях, а також профілактики правопорушень. 

За результатами готувати необхідні інформації відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю. 

                                                                                               

                                             Міськвійськкомат, редакція газети   «Знам’янські вісті», 

                                             Знам’янський  міський відділ УМВС України в Кіровоградській   

                                             області, юридичний відділ міськвиконкому, відділ  

                                             інформаційної діяльності та  комунікацій з  громадськістю  

                                             міські громадські організації та міські організації політичних 

                                             партій (за згодою) 

 

                                              До 20 червня 2015 року 

 

      3. Проводити із залученням представників громадських організацій та волонтерських 

рухів тренінги для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових з 

метою підвищення їх правової культури та військової дисципліни. 

           За результатами готувати необхідні інформації відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю  

                                             Міськвійськкомат, міські  громадські організації та міські 

                                             організації  політичних партій (за згодою) 

 

                                             Щомісяця до 20 числа протягом  2015 року 

 

        4. Організувати проведення інформаційних заходів (прес-конференції, брифінги, 

підходи до преси, коментарі, інтерв’ю) представників органів військового управління та 



правоохоронних органів щодо актуальних проблем стану правопорядку в місті та стану 

дисципліни у військових частинах. 

 

                                   Міськвійськкомат, Знам’янський МВ УМВС України в 

                                   Кіровоградській області, редакція газети «Знам’янські вісті», 

                                   апарат міської ради, відділ інформаційної діяльності та  

                                комунікацій з громадськістю 

 

                                            Щомісяця до 15 числа протягом  2015 року 

 

         5.  Забезпечити висвітлення редакцією газети «Знам’янські вісті» та на веб-сайті 

Знам’янської міської ради інформаційних матеріалів щодо актуальних питань суспільного 

життя та соціального захисту військовослужбовців, а також членів їх сімей. 

 

                                               Відділ інформаційної діяльності та  комунікацій з 

                                   громадськістю, редакція газети «Знам’янські вісті»  

 

                                               Щомісяця до 20 червня  2015 року 

 

 

 

 

Керуюча справами                 Л.Меренкова 

 

 

 

 


