
                                                                                                                                                                          

 

Україна                  
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    10    квітня     2015 р.                                    №  42 
 

м. Знам`янка 

 

Про підготовку відзначення в місті 

70-ї річниці перемоги над нацизмом  

у Другій світовій війні, Дня пам'яті та  

примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці  

Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї 

річниці завершення Другої світової війни 

 

 

 Відповідно до постанови Верховної Ради України від 11 лютого  

2015 року № 184 "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2015 році", Указу Президента 

України від 24 березня 2015 року № 169 "Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни", 

розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 08.04.2015            

№ 152-р/92-гр  та з метою вшанування пам’яті загиблих під час Другої світової війни, 

посилення соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців, співробітників органів 

внутрішніх справ, які беруть участь у антитерористичній операції, формування в суспільстві 

шанобливого ставлення до них, керуючись ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”: 

 

1. Створити організаційний комітет з підготовки та відзначення в місті 70-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам'яті та примирення, Дня 

Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-їрічниці завершення 

Другої світової війни згідно з додатком 1. 

2. Забезпечити реалізацію плану міських заходів по відзначенню   в місті 70-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам'яті та примирення, Дня 

Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-їрічниці завершення 

Другої світової війни згідно з додатком 2. 

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

громадський порядок під час проведення міських заходів, присвячених  відзначенню у 

2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення 

Другої світової війни , які відбудуться 8 та 9 травня поточного року. 

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

громадськістю забезпечити широке висвітлення підготовки та відзначення в місті 70-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам'яті та примирення, Дня 

Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-їрічниці завершення 

Другої світової війни  

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради Л.Меренкову. 

 

Міський голова                            І.Крижановський 
                                                                                                             



                                                                                                   Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від    10     квітня   2015р.  №  42 

 

СКЛАД 

організаційного комітету по проведенню та відзначенню   в місті 70-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги, 70-ї 

річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-їрічниці завершення Другої світової війни 

 

Голова організаційного комітету: 

Крижановський Ігор Борисович  - міський голова 

Заступник голова організаційного комітету:  
Меренкова Лілія Іванівна                           - керуюча справами міськвиконкому    

                                                Секретар організаційного комітету: 

Тюпа Фарангіз Камчибеківна  –  головний спеціаліст відділу по обслуговуванню 

ради   

Члени організаційного комітету: 

Адамович Надія Анатоліївна                      - секретар міської ради 

Бабаєва Світлана Миколаївна                    -  начальник відділу культури та туризму  

Бабійчук Ганна Олексіївна    – голова міської організації ветеранів України 

Балан Сергій Миколайович                     -  завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій,          

охорони праці, екології та благоустрою УМА та 

ЖКГ  

Волошина Алла Миколаївна  - начальник управління соціального захисту     

населення  

Горященко Лідія Олексіївна  - голова Знам’янської міської організації ветеранів   

війни та праці залізничного транспорту 

  

Гулий Андрій Андрійович          - начальник Знам’янського МВ УМВС України в        

Кіровоградській області   

Данільченко Юрій Володимирович           - начальник юридичного відділу   

Желудченко Сергій Володимирович        -  начальник КП «Ритуал» 

Заруцький Андрій Анатолійович               -  заступник міського голови з питань діяльності  

  виконавчих органів 

Зайченко Олена Анатоліївна                      - начальник організаційного відділу 

Зайченко Віталій Вікторович                    - головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності                     

та комунікацій з громадськістю 

Загородня Валентина Григорівна     - начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Іваськів Тетяна Анатоліївна       – начальник міського фінансового управління                   

Коленченко Надія Іванівна    – редактор міської газети „Знам`янські вісті 

Кравцова Лілія Володимирівна                 -  директор міського Палацу культури 

Лаптєва Любов Олександрівна                   – начальник УМА та ЖКГ  

Ладожинська Руслана Анатоліївна            - начальник відділу молоді та спорту   

Пашко Олександр Георгійович                  - начальник відділу кадрів дирекції залізничних  

                                                                         Перевезень 

Панов О.О.                                          -  начальник відділення ДАІ по обслуговуванню 

м.Знам’янка та Знам’янського району  при МВ УМВС 

в Кіровоградській області  

Попова Наталія Олександрівна               – начальник міського відділу освіти 

Третьякова Катерина Володимирівна   – начальник   відділу економічного       розвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі    

Ярних Олександр Оскарович                   - директор комунального підприємства «Знам’янська 

міська друкарня»                                                                      

  

Керуюча справами                                                   Л.Меренкова 
 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від  10    квітня 2015р.   № 42 

  

 

План міських заходів 

 по відзначенню   в місті 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня 

пам'яті та примирення, Дня Перемоги, 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 

70-їрічниці завершення Другої світової війни 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін виконання Відповідальні 

1.  У ЗМІ висвітлити історичні події, героїзм народу, окремі долі 

учасників війни та заходи, присвячені відзначенню  у 2015 

році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-

ї річниці завершення Другої світової війни 

з 13.04. по 

09.05.2015р. 

Н.Коленченко 

Г.Бабійчук 

2.  Провести засідання організаційного комітету з відзначення  

у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у 

Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни 

14.04.2015 

28.04.2015 

05.05.2015 

Л.Меренкова 

 

3.  Організувати широке висвітлення заходів відзначення  у 

2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі 

та 70-ї річниці завершення Другої світової війни 

травень 2015р. Н.Коленченко 

Відділи та 

управління 

виконавчого 

комітету 

4.  Упорядкувати пам`ятники, Обеліск, меморіальний комплекс, 

місця поховань захисників Вітчизни на території міста, смт. 

Знам`янка Друга і сел. Водяне, шлях проходження колони від 

міського Палацу культури по вулицях Жовтневій, Гагаріна, 

Партизанській до меморіального кладовища та Алею Слави у 

міському парку відпочинку 

до 01.05.2015р. А.Заруцький 

Л.Лаптєва 

С.Желудченко 

Г.Бабійчук 

5.  Оформити Дошку Слави у міському парку відпочинку 09.05.2015 

8.00-18.00 

М.Яндович 

Т.Кулик 

6.  Вивісити "розтяжку" з привітанням до Дня Перемоги у 

визначеному місці та прикрасити центральну вулицю міста та 

міський парк відпочинку 

до 06.05.2015р. Л.Кравцова 

Л.Лаптєва 

  

7.  Виготовити гірлянду для покладання на меморіальному 

кладовищі 

на 09.05.2015р.  С.Балан 

С.Желудченко 

8.  Підготувати нагородні матеріали для відзначення ветеранів 

відзнаками Знам’янської міської ради; 

 

 

підготувати квіти нагородженим; вітальні листівки  

до 20.04.2015р.   

Г.Бабійчук 

К.Тесленко 

 

О.Зайченко 

9.  Розробити макет афіші-привітання (15шт), погодити, 

замовити її виготовлення, розвісити по місту та передати у 

трудові колективи 

до 25.04.2015р. О.Зайченко 

  

 

10.  Підготувати, погодити текст вітальних листівок та 

трикутників, оформити, виготовити та організувати їх 

доставку ветеранам ВВв із залученням учнівської молоді та 

закріплених працівників міськвиконкому за ветеранами 

до 01.05.2014р. О.Зайченко 

Н.Попова 

Г.Бабійчук 

А.Волошина 

О.Ярних 

11.  Забезпечити вітання через ЗМІ до жителів міста від міської 

влади 

09.05.2014р. О.Зайченко 

Н.Коленченко  

 

12.  Забезпечити інвалідів ВВв необхідними засобами пересування 

та реабілітації, слуховими апаратами, протезно-

ортопедичними виробами 

квітень-травень 

2015р. 

А.Волошина 

13.  Продовжити надання автотранспортних послуг ветеранам та 

інвалідам ВВв службою "Соціальне таксі" 

постійно Т.Костікова 

14.  Організувати відвідування та привітання сімей загиблих у  

ВВв, що знаходяться на обслуговуванні в територіальному 

04-06.05.2015р. А.Волошина 

Т.Костікова 



центрі 

15.  Продовжити роботу щодо поліпшення життєзабезпечення 

ветеранів ВВв в рамках обласної акції "Зірка пам'яті" 

постійно   

А.Волошина 

Відділи та 

управління 

мськвиконкому 

16.  Забезпечити наявність продуктових наборів для вручення 

інвалідам, учасникам бойових дій  ВВв (48осіб) 

до 03.05.2015р. Міський голова 

спільно з  

Знам’янською  

міською Спілкою 

підприємців 

Г.Бабійчук 

  

17.  Здіснити виплату матеріальної допомоги ветеранам ВВв, які 

безпосередньо брали участь у бойових діях  

До 09.05.2015 Т.Іваськів 

А.Волошина 

18.  Забезпечити вручення продуктових наборів інвалідам ВВв 

учасникам бойових дій  ВВв (48осіб на дому) 

08.05.2015р. І.Крижановський 

А.Волошина 

Г.Бабійчук 

19.  Святковий концерт «Немеркнуче світло великого подвигу» на 

базі МПК 

08.05.2015 
14.00 

Відділ культури і 

туризму, МПК 

20.  Підготувати   урочистий захід для ветеранів ВВв      07.05.2015р. 

11.00год. 

С.Бабаєва 

Т.Костікова 

Г.Бабійчук 

А.Волошина 

О.Зайченко 

 

21.  Провести у загальноосвітніх школах, ПТУ-12, професійному 

ліцеї №3, у шкільних бібліотеках тематичні виховні години, 

політінформації, уроки тощо (за окремим планом) 

квітень-травень 

2015р. 

Н.Попова 

В.Садієр 

С.Смоляков, 

директори шкіл 

22.  Організувати пересувну фотовиставку «Роки обпалені 

війною» у міському краєзнавчому музеї 

квітень-травень 

2015р. 

С.Бабаєва 

Т.Кулик 

23.  Організувати та провести зустрічі ветеранів ВВв з учнівською 

молоддю (за окремим планом) 

квітень-травень 

2015р. 

Г.Бабійчук 

Н.Попова 

24.  Провести святкову програму до Дня Перемоги на засіданні 

клубу "Ветеран" 

29.04.2015р. 

12.00 

С.Бабаєва 

Л.Кравцова 

Г.Бабійчук 

25.  Виїзні концерти по підприємствах міста (за замовленням) Травень 2015р. С.Бабаєва 

Л.Кравцова 

26.  Зустріч учнів школи музичних класів з ветеранами Великої 

Вітчизняної війни 

до 09.05.2015р. С.Бабаєва 

С.Івасенко 

27.  Забезпечити випуск книги спогадів «Війна у пам’яті 

фронтовиків знам’янчан» 

до 09.04.2015 Комітет ветеранів 

війни  та 

військової служби 

Міський 

краєзнавчий 

музей 

КП «Знам’янська 

мыська друкарня» 

28.  Провести у міських бібліотеках книжкові виставки, тематичні 

години (за окремим планом) 

квітень-травень 

2015р. 

С.Бабаєва 

М.Колісніченко 

29.  З нагоди річниць Перемоги у ВВв в закладах освіти, 

бібліотеках міста, міському краєзнавчому музеї організувати 

зустрічі ветеранів ВВв і праці, дітей війни з учнівською 

молоддю міста 

квітень-травень 

2015р. 

С.Бабаєва 

Т.Кулик 

30.  Забезпечити поінформованість населення міста, керівників 

організацій, установ, підприємств міста про час, місце 

проведення заходів з відзначення  у 2015 році 70-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці 

завершення Другої світової війни, маршрут урочистої ходи 

до 06.05.2015р. О.Зайченко 

  

31.  Забезпечити участь депутатів обласної та міської рад у 09.05.2015р. Н.Брунцвік 



міських заходах І.Шведченко 

32.  Забезпечити участь працівників структурних підрозділів 

залізничного вузла, закладів, установ, організацій міста 

Знам’янка  у міських заходах 

09.05.2015р. В.Казанджій 

О.Пашко 

33.  Забезпечити наявність 6-х  корзинок з квітами , 2-х вінків та 

гірлянди для покладання біля пам`ятних місць   

09.05.2015р. О.Зайченко 

С.Желудченко 

34.  Здійснити об’їзд та покладання корзинок з квітами біля 

пам`ятних місць  пов’язаних з подіями ВВв та могил загиблих 

учасників АТО  

08.05.2015 

13.00год. 

Керівництво 

виконавчого 

комітету 

Знам’янської 

міської ради та 

представники 

міської організації 

ветеранів України  

35.  Визначити ветеранів, відповідальних за покладання корзинок 

з квітами до пам’ятних місць, пов’язаних з подіями ВВв 

до 06.05.2015р. Г.Бабійчук 

36.  Забезпечити транспорт та проконтролювати його 

відправлення  до Пам’ятника Невідомому солдату, пам’ятного 

знаку "Танк".  

08.05.2015р. 

 13.00 

О.Грінченко 

  

37.  Забезпечити достатню кількість лавочок та визначити місця 

для їх встановлення на меморіальному кладовищі та у 

міському парку відпочинку 

до 08.05.2015р. Л.Лаптєва 

 Г.Бабійчук 

38.  Організувати доставку   лавочок,  музичної апаратури на 

меморіальне кладовище та подіумів,  у міський парк 

відпочинку, їх розставлення у визначених  місцях та 

вивезення по закінченню заходів 

09.05.2015р. 

до 8.00 

 Л. Кравцова 

Л.Лаптєва 

39.  Забезпечити функціонування “Вічного вогню” на 

меморіальному кладовищі та біля обеліску Слави 

09.05.2015р. 

з 8.30 

Л.Лаптєва 

40.  Підготувати лист начальнику Знам’янського МВ УМВС щодо 

забезпечення належного громадського порядку, особистої та 

майнової безпеки громадян, безпеки дорожнього руху у 

місцях проведення масових заходів 

09.05.2015р. 

з 8.30 до 

закінчення 

проведення 

заходів 

В.Загородня 

 

41.  Забезпечити озвучення міської площі, міського парку 

відпочинку та меморіального кладовища (із залученням 

дистанції сигналізації та зв’язку – кер. М.Васянович)  

09.05.2015р. 

з 8.00 

С.Бабаєва 

О.Зайченко 

 

42.  Забезпечити участь почесної варти військовослужбовців 

Богданівської військової частини біля обеліску Слави та на 

меморіальному кладовищі, салют, покладання гірлянди 

09.05.2015р. 

з 8.00 до 

закінчення заходу 

С.Балан 

43.  Забезпечити присутність машини швидкої і невідкладної 

медичної допомоги у місцях проведення міських заходів 

09.05.2015р. 

з 8.30 

В.Бонк 

44.  Сформувати базу даних ветеранів, які потребуватимуть 

послуг транспорту для участі у заходах 

до 03.05.2015р.  Г.Бабійчук 

А.Волошина 

45.  Організувати транспорт для перевезення учасників бойових 

дій під час урочистої ходи 

09.05.2015р. 

07.30 

А.Заруцький 

А.Волошина 

О.Грінченко 

46.  Збір   учасників урочистого заходу  біля міського Палацу 

культури 

09.05.2015р. 

08.15 

Керівники 

підприємств, 

установ та 

організацій міста 

47.  Забезпечити підготовку та участь духового оркестру і групи 

барабанщиць в мітингу біля обеліску Слави та урочистій  ході 

09.05.2015р. 

 

С.Бабаєва 

Л.Кравцова 

Н.Попова 

48.  Провести урочисту частину на парапеті біля міського Палацу 

культури, з цією метою підготувати: 

- сценарій 

- виступаючих 

- привітання дітей 

- квіти для вручення ветеранам 

- дітей для вручення квітів ветеранам 

 

09.05.2015р. 

08.30 

 

 

С.Бабаєва 

О.Зайченко 

Г.Подвиженко 

 О.Зайченко 

Н.Попова 



Відділу культури  та туризму врахувати у підготовці 

сценарію  слова про відкриття меморіальної дошки 

 

49.  Шикування колони для урочистої ходи, покладання квітів до 

обеліску Слави та на меморіальне кладовище 

09.05.2015р. 

09.00год. 

С.Балан 

А.Головченко 

І.Качанов 

В.Білоголовий 

 

 

 

50.  Відкриття меморіальної дошки «Вічна пам’ять 

визволителям Знам’янки»біля Обеліску Слави  

09.05.2015 

09.10 год. 

І.Крижановський 

Г.Бабійчук 

51.  Забезпечити 6 ветеранів, 6 учнів, які нестимуть прапор 

Перемоги 

09.05.2015р. Н.Попова 

О.Зайченко 

Г.Бабійчук 

52.  Забезпечити участь колони колишніх військовослужбовців, 

учасників війни в Афганістані 

09.05.2015р. В.Загородня 

53.  Організувати колону членів центру виховання молоді "Чайка" 09.05.2015р. Р.Ладожинська 

54.  Забезпечити присутність школярів на меморіальному 

кладовищі для зустрічі ветеранів ВВв 

09.05.2015р. 

09.20год. 

Н.Попова 

55.    Реквієм, хвилина мовчання, салют, покладання квітів (на 

меморіальному кладовищі) 

09.05.2015р. 

по прибуттю 

колони 

С.Бабаєва 

 С.Балан 

А.Головченко 

І.Качанов 

В.Білоголовий 

 

 

56.  Проведення поминальної панахиди за загиблими в роки ВВв 

на меморіальному кладовищі та у всіх церквах міста 

09.05.2015р. В.Загородня 

 У міському парку відпочинку: 

57.  Забезпечення роботи дитячих атракціонів 09.05.2015р. 

з 09.30год. 

К.Третьякова 

Р.Ладожинська 

58.  Забезпечити виїзну торгівлю продуктами харчування у місцях 

проведення міських заходів (не менше 3-х точок) 

09.05.2015р. 

з 09.00год. 

К.Третьякова 

 

59.  Забезпечити солдатську кашу (дві кухні) та виконати 

організаційну роботу по її приготуванню 

09.05.2015р. 

10.00год. 

 Знам’янська  

міська  

Спілка 

підприємців 

  

60.  Забезпечити прибирання території міського парку відпочинку 09.05.2015 

Протягом дня 

Л.Лаптєва 

 концертний майданчик: 

61 Концертна програма за участю  духового оркестру МПК 09.05.2015 

10.00год. 

С.Бабаєва 

Л.Кравцова 

62. Фотовиставка "Роки обпалені війною"  міського краєзнавчого 

музею 

09.05.2015 

10.00год. 

С.Бабаєва 

Т.Кулик 

63. Святковий концерт "Уклін живим, загиблим слава!" (за 

участю народного аматорського хорового колективу 

«Джрело» 

09.05.2015р. 

11.30год. 

С.Бабаєва 

Л.Кравцова 

64. Концертна програма ВІА "Ретро"  

 

09.05.2015р. 

12.30год. 

С.Бабаєва 

Л.Кравцова 

65. Танцювальна програма "Нам роки – не перешкода…"  09.05.2015р. 

14.00год. 

С.Бабаєва 

Л.Кравцова 

 Біля ЦДЮТ: 

66. Дитяча концертна програма "Навічно в пам'яті народу…" 

(в ЦДЮТ) 

09.05.2015р. 

11.00год. 

Н.Попова 

Г.Подвиженко 

67. У разі несприятливих погодних умов бути готовими для  

проведення заходів у міському Палаці культури 

09.05.2015р. С.Бабаєва 

Л.Кравцова 

            

 

  Спортивні заходи: 



68. Проведення міського турніру з тенісу настільного (пари) 

спільно з ГО «Атлет» (місце проведення: підвал будинку 

Павлова,2) 

08.05.2015р. 

13.00 

Р.Ладожинська 

А.Сугарей 

69. Проведення відкритого турніру з волейболу спільно з міською 

організацією «Волейболу класичного» (місце проведення: 

міський стадіон) 

09.05.2015 

10.00 

Р.Ладожинська 

А.Сугарей 

70. Всеукраїнські змагання  з велоспорту (вулиці міста) 07-09.05.2015р. Є.Гавришевський 

А.Сугарей  

 

 

                  Керуюча справами                                                      Л.Меренкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


