
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    16    січня    2015 р.                                      №  4      
м. Знам’янка 

 

 

Про   відзначення  

Дня  вшанування учасників 

бойових дій на території  

інших держав 

 

           У зв’язку з проведенням міських заходів по відзначенню Дня  вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав, керуючись ст.42 ч.4 п. 20 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”: 

 

 

1. Утворити та затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в 

місті Дня  вшанування учасників бойових дій на території інших держав  (додаток 1).      

2. Затвердити міські заходи по відзначенню  Дня  вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав (додаток 2). 

3 Начальнику відділення ДАІ по обслуговуванню м. Знам’янка та Знам’янського району  

при МВ УМВС в Кіровоградській області здійснити обмеження руху транспорту            

15 лютого 2015 року   під час  проведення  міських заходів. 

    4.  Начальнику Знам’янського МВ УМВС України в Кіровоградській області забезпечити  

громадський порядок під час проведення заходів, присвячених  відзначенню Дня  вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав 15 лютого 2015 року. 

      5. Засобам масової інформації та управлінню  інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю забезпечити широке висвітлення підготовки та відзначення Дня  вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав. 

    6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л.Меренкову. 

 

 

 

 

   Міський голова      І.Крижановський 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від     16     січня    2015 року № 4 

 

 

СКЛАД 

 

Організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті 

Дня  вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

 

Голова:  

Крижановський Ігор Борисович  міський голова 

Заступник голови  

Меренкова Лілія Іванівна  керуюча справами міськвиконкому  

Секретар:  

Тюпа Фарангіз Камчибеківна  головний спеціаліст відділу по обслуговуванню 

ради 

Члени організаційного комітету:  

Бабаєва Світлана Миколаївна  начальник відділу культури та туризму 

Балан Сергій Миколайович  завідувач сектору з питань надзвичайних 

ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою 

УМА та ЖКГ 

Головченко Анатолій 

Володимирович 
 головний спеціаліст з мобілізаційної роботи     

 Гулий Андрій Андрійович  начальник Знам’янського МВ УМВС України в 

Кіровоградській області        

Зайченко Олена Анатоліївна    начальник організаційного відділу 

Зайченко Віталій Вікторович  головний спеціаліст відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

Колєнченко Надія Іванівна  редактор газети «Знам’янські вісті» 

Лаптєва Любов Олександрівна  начальник УМА та ЖКГ 

Ладожинська Руслана Анатоліївна  начальник відділу молоді та сорту 

Панов Олександр Олександрович  начальник відділення ДАІ по обслуговуванню 

м.Знам’янка та Знам’янського району  при 

МВ УМВС в Кіровоградській області 

  Фесюн Микола Степанович  голова міської Спілки ветеранів війни в 

Афганістані (за згодою) 

Чижма Олександр Васильович  військовий комісар 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від     16    січня   2015 року № 4 

 

 

 МІСЬКІ  ЗАХОДИ 

по відзначенню в місті 

 Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата та час 

проведення 

Відповідальні 

1.  Підготувати та провести: 

 поминальну панахиду за загиблими воїнами – 

афганцями (УПЦ Преподобного Сергія 

Радонезького, вул.Трудова, 14); 

 

 

  урочисту ходу (збір  бля УПЦ Преподобного Сергія 

Радонезького, вул.Трудова, 14) 

 

 

 

 мітинг- реквієм з нагоди відзначення в місті 

           Дня  вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав біля меморіального комплексу 

"Пам’яті воїнів Афганістану" (сценарій, озвучення, 

виступаючі:  міський голова І.Крижановський,  голова 

міської Спілки ветеранів війни в Афганістані М.Фесюн, 

військовий комісар , командир або заступник командира 

військової частини) 

 

  15.02.2015р. 

10.00 год. 

 

 

15.02.2015р. 

10.20 год. 

 

 

 

 

15.02.2015р. 

10.40 год. 

   

В.Зайченко 

  

 

 
 С.Балан 

А.Головченко 

М.Фесюн 

 

 

 

С.Бабаєва 

М.Фесюн 

О.Зайченко 

А.Головченко 

 

 

 

2.  Забезпечити широке висвітлення в засобах масової 

інформації сторінок історії війни в Республіці Афганістан, 

інших локальних конфліктів 

Січень-лютий 

2015р. 

Н.Колєнченко 

3.  Підготувати та надати для розсилки листи для 

керівників підприємств, установ, організацій щодо 

участі у міських заходах 

до 12.02.2015р. О.Зайченко 

О.Кандаурова 

4.  Підготувати нагородні матеріали для відзначення 

учасників бойових дій відзнаками міської ради ( за 

наявністю подання) 

До 10.02.15 К.Тесленко 

5.  Виготовити запрошення на мітинг для сімей загиблих в 

Афганістані 

До 12.02.15 О.Зайченко 

М.Фесюн 

6.  Розробити текст звернення міському голові та подати 

на затвердження керуючій справами 

До 10.02.15 О.Зайченко 

7.  Організувати шикування колони, маршруту, підготовити та 

забезпечити групу прапороносців 
15.02.15 

 10.20 год. 

 

С.Балан 

А.Головченко 

 

8.  Забезпечити   участь громадських організацій та 

політичних партій  у  міських заходах з нагоди 

відзначення Дня  вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

15.02.2015 В.Зайченко 

9.  Забезпечити благоустрій території біля меморіального 

комплексу "Пам’яті воїнів Афганістану 
До15.02.15 Л.Лаптєва 

10.  Замовити  проведення поминальної панахиди по загиблих в 

Афганістані у церкві Сергія Радонежського  по вулиці 

Трудовій,14   

15.02.15 

10.00 год. 

В.Зайченко 

11.  Замовити та забезпечити наявність  живих квітів та 

корзинки з квітами для покладання біля меморіального 
15.02.15 О.Зайченко 



комплексу "Пам’яті воїнів Афганістану"  від міської влади. 

 

12.  Замовити та забезпечити наявність квітів (8 штук) для 

покладання на могилах загиблих воїнів-інтернаціоналістів 

від міської влади 

13.03.15 О.Зайченко 

М.Фесюн 

13.  Здійснити об’їзд  сімей загиблих в Афганістані та вручити 

разову допомогу батькам загиблих в Афганістані, дружині 

загиблого  в Афганістані Валерія Козіна 

13.02.15 І.Крижановський  

М.Фесюн 

14.  Замовити та забезпечити наявність квітів (50 щтук) для 

вручення воїнам-інтернаціоналістам під час мітингу 
15.02.15 О.Зайченко 

15.  Підготувати та надати в міські засоби масової інформації 

оголошення про проведення заходів з нагоди відзначення 

Дня  вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав 

11.02.15 

та 

14.02.15 

О.Зайченко 

16.  Замовити та забезпечити 5 букетів живих квітів для 

вручення матерям та дружині загиблих а Афганістані (під 

час об’їзду) 

13.02.15 О.Зайченко 

17.  Забезпечити присутність 10-ти учнів для вручення квітів 

воїнам-інтернаціоналістам під час мітингу 
15.02.15 Н.Попова 

18.  Організувати та провести у закладах освіти міста виховні 

години, уроки павм’яті, зустрічі з воїнами - афганцями 
Протягом лютого Н.Попова 

19.  Організувати та провести  у бібліотеках  міста  зустрічі з 

воїнами-афганцями, розгорнуті   книжкові виставки 
 

Протягом лютого 

2015 

С.Бабаєва 

 

  

20.  Забезпечити дотримання громадського порядку в місцях 

проведення заходів та направити  лист на міліцію щодо 

перекриття дороги по вул..Жовтневій 

 

15.02.2015р. 

 з 10.20год. 

А.Головченко 

А.Гулий 

 

21.  Забезпечити військову варту  біля меморіального 

комплексу "Пам’яті воїнів Афганістану" 
 15.02.2015р. А.Головченко 

22.  Забезпечити транспортом воїнів-афганців для 

здійснення об’їзду сімей загиблих в Афганістані 

13.02.15 К.Третьякова 

М.Фесюн 
23.  Забезпечити присутність карети швидкої допомоги  

при проведенні святкових заходів  

15.02.2015р. 

 

В.Бонк 

Р.Ладожинська 
24.  Надати письмові звіти про проведену роботу до 

організаційного відділу 

16.02.2015 Всі виконавці 

 

                           Керуюча справами    Л.Меренкова 


