
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від  22 липня 2015 р.                         №  90  
м. Знам’янка 

 

 

Про організацію   відзначення  

в місті 24-ї річниці  

незалежності України 

 

 

 На виконання Указу Президента України від 24 червня 2015 року №360 "Про 

відзначення 24-ї річниці незалежності України", доручення Прем'єр-міністра України від 

30 червня 2015 року №26591/1/1-15 щодо організації виконання Указу Президента 

України від 24 червня 2015 року №360 "Про відзначення 24-ї річниці незалежності 

України", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 16 

липня 2015 року № 282-р/212-г "Про організацію відзначення в області 24-ї річниці 

незалежності України" та з метою консолідації українського суспільства навколо ідеї 

захисту та зміцнення державності, забезпечення гідного відзначення в місті 24-ї річниці 

незалежності 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 24-ї річниці 

незалежності України (додається). 

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету забезпечити організацію 

та проведення міських заходів по відзначенню 24-ої річниці незалежності України. 

4.  Начальнику організаційного відділу (Зайченко О.А.) поінформувати 

організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації про затвердження 

міських заходів до 24 липня 2015 року та до 25 липня 2015 року (в електронному та 

паперовому вигляді) інформацію про виконання плану міських заходів з підготовки 

та відзначення 24-ї річниці незалежності України. 

5. Встановити, що фінансування видатків на організацію та проведення заходів 

здійснити у межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на 2015 рік по 

головних розпорядниках коштів місцевого бюджету – виконавцях заходів, та за 

рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

6. Затвердити кошторис витрат для організації та проведення міських заходів по 

відзначенню 24-ої річниці незалежності України (додається). 

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

проведення в місті заходів з відзначення 24-ї річниці незалежності України. 

8. Контроль та відповідальність за виконанням даного розпорядження покласти на 

керуючу справами Л.Меренкову. 

 

 

Міський  голова      І.Крижановський 



                                                                                                     

                                                                                                      Додаток  

до розпорядження міського голови 

від   22   липня 2015 року № 90 

 

                                                                       Склад 

організаційного комітету з підготовки та проведення  міських заходів по відзначенню 

24-ої річниці незалежності 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   

Волошина Алла Миколаївна – начальник управління соціального захисту 

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  22  липня 2015 року № 90 

 

 

МІСЬКІ  ЗАХОДИ 

по відзначенню 24-ої річниці незалежності України  

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата та час 

проведення 

Відповідальні 

1.  Організувати роботу  по поліпшенню 

благоустрою,  санітарного стану міста, 

зовнішнього  освітлення міського парку 

відпочинку та забезпечити святкове 

оформлення міста  

Липень – серпень 

2015р. 

А.Заруцький 

 Л.Лаптєва 

2.  Забезпечити упорядкування об’єктів 

культурної спадщини, пам’ятників та 

місць поховань борців за незалежність 

України, пам’ятників воїнам, полеглим у 

боях за її свободу. 

до 20.08.2015р. А.Заруцький 

  

 

3.  Повідомити керівників про встановлення 

Державних Прапорів України на 

будівлях, територіях адміністративних 

установ, організацій, підприємств 

до 19.08.2015р. О.Зайченко 

4.  Забезпечити поінформованість керівників 

підприємств, установ, організацій, 

жителів міста щодо проведення міських 

заходів 23 та 24 серпня 2015 року 

до 19.08.2015р. О.Зайченко 

5.  Організувати проведення  тематичних 

книжкових виставок, екскурсій, бесід, 

присвячених історії українського 

державотворення, на базі міського 

краєзнавчого музею та бібліотечних 

закладів міста.   

серпень 2015р. С.Бабаєва 

  

6.  Підготувати у друкованих засобах 

масової інформації цикл інформації 

статей та матеріалів, присвячених 24-й 

річниці Акта проголошення незалежності 

України від 24 серпня 1991 року   

Липень - серпень 

2015р. 

Н.Коленченко 

7.  Забезпечити широке висвітлення заходів з 

підготовки та відзначення в місті 24-ї 

річниці незалежності України у 

друкованих та електронних засобах 

масової інформації 

 

Липень - серпень 

2015р. 

Н.Коленченко 

В.Загородня 

8.   Сприяти залученню учнівської молоді до 

участі у конкурсі "Як зробити історію 

України цікавою для молоді" 

У терміни, визначені 

Міністерством освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Н.Черкас 

9.  Організувати проведення 24 серпня 2015 

року молебнів "В ім'я процвітання 

України" 

24 серпня 2015 року В.Загородня 

10.  Придбати, оформити та своєчасно 

направити вітальні листівки депутатам 

до 19.08.2015р. О.Зайченко 



ВРУ, обласної та  міської рад, РДА, 

міськвиконкомам 

11.  Забезпечити подання у визначені терміни 

до відділу кадрової роботи апарату 

облдержадміністрації, відділу кадрового 

забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради матеріалів щодо 

нагородження державними нагородами, 

відзнаками обласної державної 

адміністрації і обласної ради 

представників різних галузей 

господарства, культури, освіти, охорони 

здоров'я, трудових колективів тощо за 

внесок у розвиток Української держави та 

організувати під час урочистого заходу 

відзначення кращих виробничників, 

представників інтелігенції, ветеранів 

праці відзнаками міської ради 

до 10.08.2015р. К.Тесленко 

12.  Організувати роботу щодо завчасного 

подання заявок на проведення 24 серпня 

2015 року акцій місцевих осередків 

політичних партій, громадських 

об’єднань, визначити оптимальні 

маршрути їх руху під час проведення 

акцій 

до 19.08.2015р. В.Загородня 

13.  Забезпечити медичний супровід масових 

заходів під час відзначення в місті 24-ї 

річниці незалежності України   

Серпень 2015р. 

 

В.Бонк 

Р.Ладожинська 

14.  Забезпечити громадський порядок, 

особисту та майнову безпеку громадян, 

дотримання правил дорожнього руху, 

попередження надзвичайних ситуацій у 

місцях проведення масових заходів, 

пов'язаних з підготовкою та святкуванням 

24-ї річниці незалежності України   

24.08.2015р. 

     

А.Головченко 

 

15.  Провести  офіційну церемонію підняття 

Державного Прапора України за участю 

представників трудових колективів 

підприємств, установ, організацій міста, 

громадських, релігійних організацій, 

політичних партій, учасників Революції 

Гідності, представників АТО в Донецькій 

і Луганських областях та членів їх сімей 

23.08.2015р. 

10.00 год. 

 

В.Загородня 

С.Бабаєва 

Н.Черкас 

О.Зайченко 

А.Головченко 

 

16.  Забезпечити у рамках святкування Дня 

Державного Прапора України : 

-   покладання квітів до пам’ятника 

Т.Г.Шевченку та місць поховань борців за 

незалежність України у ХХ столітті, 

загиблих учасників Революції Гідності, 

учасників АТО в Донецькій і Луганських 

областях: 

- проведення інформаційно-

просвітницьких заходів, присвячених 

історії Державного Прапора України та 

23.08.2015р. 

Липень-серпень 

2015 року 

 

 

 

 

 

В.Загородня 

С.Бабаєва 

Н.Черкас 

О.Зайченко 



інших державних символів України, а 

також заходів, спрямованих на 

формування правової культури громадян 

17.  Здійснити додаткові заходи щодо надання 

допомоги сім'ям загиблих учасників АТО, 

демобілізованим військовослужбовцям, а 

також особам, які стали інвалідами 

внаслідок участі в АТО в Донецькій і 

Луганській областях 

Липень-серпень 2015 

року 

А.Волошина 

18.  Охопити безкоштовним оздоровленням і 

відпочинком дітей, батьки яких загинули 

під час виконання службових обов'язків в 

зоні проведення АТО або э учасниками 

АТО в Донецькій ы Луганській областях 

Липень-серпень 2015 

року 

Р.Ладожинська 

19.  Організувати проведення в навчальних 

закладах міста у рамках навчального 

процесу і позаурочної виховної роботи 

тематичних заходів інформаційного, 

освітнього та виховного характеру, 

спрямованих на розширення знань 

учнівської молоді з історії українського 

державотворення 

Протягом 2015 року Н.Черкас 

20.  Замовити пересувні дитячі атракціони 

(батути, тир) та забезпечити умови для їх 

роботи у міському парку відпочинку  

    24.08.2015р. 

        

К.Третьякова 

21.  Забезпечити святкову торгівлю у 

міському парку відпочинку 

24.08.2015 

з 10.00 год. 

К.Третьякова 

22.  Провести Парад вишиванок від міського 

Палацу культури до міського парку 

відпочинку із залученням представників  

24.08.2015 

17.00 

С.Бабаєва 

С.Балан 

23.  Провести у міському парку відпочинку: 

- аквагрим 

- малюнок на асфальті  

- майстер – клас декоративно-

прикладного мистецтва 

- виставка – продаж різних сортів 

винограду, меду 

 

 

 

 

- виставка декоративно-ужиткового 

мистецтва 

- виступ духового оркестру  

- урочисте привітання міського голови та  

   святковий концерт 

24.08.2015р. 

10.00 

11.00 

12.00 

 

16.00 

 

 

 

 

 

16.00 

 

16.30 

17.30 

 

 

 

Г.Подвиженко 

Н.Черкас 

 

 

Міська 

ветеранська 

організація 

(клуб 

виноградарів) 

 

С.Бабаєва 

 

24.    Проведення спортивних заходів (за 

окремим планом) 

до 31.07.2015р. 

 

Р.Ладожинська  

 

 

 

  Керуюча справами виконкому    Л.Меренкова 

 



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО  

       до розпорядження міського голови 

       від      липня 2015 року № 

 

 

 

 

  

Кошторис витрат 

для проведення заходів по відзначенню 

24-ої річниці незалежності України 

 

1. Кошик, стрічка 3шт х 130.00 390,00 грн. 

2. Квіти до нагород  10 шт. х 20.00  200,00 грн. 

3. Афіші 15шт х 35.00  525,00 грн. 

 Разом:   1115.00грн 

 

 

 

 

Керуюча справами виконкому    Л.Меренкова 

 


