
Україна 
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    14  травня  2015 р.                          № 57 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про відзначення Дня пам’яті жертв 

політичних репресій  

                           

 

 

 

     На виконання статті 1 Указу Президента України від 21 травня 2007 року №431 «Про заходи 

у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 19337-1938 

років», з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, забезпечення 

належної організації та проведення у 2015 році міських заходів  з нагоди Дня пам’яті жертв 

політичних репресій, керуючись ст.42 п.3 п/п 20 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”: 

 

 

  

1. Створити  організаційний комітет з підготовки та проведення заходів  у зв’язку з 

відзначенням  Дня пам’яті  жертв політичних репресій (додаток 1). 

2. Затвердити міські заходи у зв’язку  з відзначенням Дня пам’яті жертв політичних 

репресій  (додаток 2). 

3. Затвердити кошторис витрат для проведення міських  заходів по відзначенню в місті  Дня 

пам’яті жертв політичних репресій, згідно з додатком 3. 

4. Заступнику начальника відділу фінансово-господарського забезпечення Буглак Н.В. 

перерахувати кошти за рахунок інших витрат КФК 250404 в розмірі 130,00  (сто тридцять 

грн.)  згідно з наданим рахунком в межах виділених бюджетних  призначень. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Меренкову Л.І.. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова     І. Крижановський 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від     2015р. №   

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету по проведенню у 2015 році заходів 

 у зв’язку з Днем пам’яті жертв  політичних репресій   

 

 

 

Голова оргкомітету: 

Меренкова Лілія Іванівна – керуюча справами міськвиконкому 

 

Члени оргкомітету: 

Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури і туризму 

Волошина Алла Миколаївна – начальник управління соціального захисту  населення  

Загородня Валентина Григорівна – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Зайченко Олена Анатоліївна– начальник організаційного відділу 

Коленченко Надія Іванівна – редактор газети „Знам’янські вісті” 

Лаптєва Любов Олександрівна – начальник УМА та ЖКГ 

Гребенюк Оксана Анатоліївна – начальник архівного відділу 

Попова Наталія Олександрівна – начальник відділу освіти 

 

 

 

 

Керуюча справами      Л.Меренкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від  14 травня 2015р.  №  

 

План міських заходів 

у зв’язку з Днем пам’яті жертв   політичних репресій  

№ 

п/п 

Заходи Відповідальні  Термін 

виконання 

1 Здійснити заходи з благоустрою пам’ятного знаку 

жертвам голодоморів та політичних репресій в Україні 

 
 

управління житлово-

комунального 

господарства, 

архітектури та 

містобудування 

 

до 14 

травня 

2015 року 

2 
Організувати у День пам’яті жертв політичних репресій: 

- Громадську ходу;  

- покладання вінка з квітами   до пам’ятного знаку  

жертвам голодоморів та політичних репресій в 

Україні; 

- проведення  мітингу-реквієму біля  пам’ятного 

знаку жертвам голодоморів та політичних 

репресій в Україні; 

-  вшанування пам’яті жертв політичних репресій 

хвилиною мовчання 

відділ культури і 

туризму 

15 травня 

2015 року 

09.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Розробити лист-запрошення на підприємства, установи, 

організації, ПТУ №12, професійно-технічний ліцей №3 про 

проведення міських заходів з нагоди відзначення Дня 

пам’яті політичних репресій 

організаційний відділ 
до 

14.05.2015 

4 
Розіслати листи-запрошення на участь у меморіальних 

заходах на підприємства, установи, організації, ПТУ №12, 

професійно-технічний ліцей №3 

 загальний відділ, 

контролю та роботи 

із зверненнями 

громадян 

  14 травня 

2015 року 

5 Вжити заходів щодо приспущення Державного Прапора 

України на будинках і спорудах органів державної 

влади, місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

організаційний відділ 

17 травня 

2015 року 

6 Вжити заходів щодо соціального захисту реабілітованих 

громадян, які зазнали політичних репресій. 

управління 

соціального захисту 

населення 

постійно 

7. Оприлюднити у місцевих засобах масової інформації та 

на сайті Знам’янської міської ради звернення міського 

голови І.Крижановського у зв’язку з відзначенням Дня 

пам’яті жертв політичних репресій. 

Н.Коленченко 

О.Зайченко 

В.Загородня  
16.05.2015 

8 Обмежити проведення розважально-концертних заходів, 

спортивних змагань 

відділ культури і 

туризму, відділ у 

справах сім’ї та  

молоді, відділ освіти 

17 травня 

2015 року 

9 Рекомендувати релігійним громадам відслужити 

поминальні панахиди   за жертвами політичних репресій 

в Україні 

відділ інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

17 травня 

2015 року 

10 Забезпечити широке висвітлення у засобах масової 

інформації та веб-сайті міської ради подій і заходів у 

зв’язку з  Днем пам’яті жертв   політичних репресій  

редакція газети 

„Знам’янські вісті”, 

відділ інформаційної 

травень 

2015 року 



діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 
11 Шикування колони для громадської ходи, покладання квітів 

до  пам’ятного знаку жертвам голодоморів та політичних 

репресій  

С.Балан 
15.05.2015 

12 Забезпечити колону Державним Прапором України та 

прапороносцями 
С.Балан 

15.05.2015 

13 

 Забезпечити участь представників міських засобів 

масової інформації для участі у заходах    

відділ інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

 по мірі 

проведення 

заходів 

14 Забезпечити проведення у навчальних закладах  міста 

тематичних вечорів, конференцій, зустрічей учнівської 

та студентської молоді з колишніми політв’язнями у   

загальноосвітніх навчальних закладах та професійно-

технічних училищах міста  

відділ освіти травень 

15 Організувати в бібліотеках та міському краєзнавчому 

музеї книжкові виставки, експозиції, лекції 

відділ культури і 

туризму 
травень 

16 Підготувати та розмістити оголошення на веб-сайті 

міської ради про проведення міських заходів 

відділ інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

до 15 

травня 

17 Організувати  та провести в міських бібліотеках міста: 

 історичну годину «Політичні репресії в Україні: 

причини і наслідки»; 

 усний журнал «Минуле стукає в наші серця» ; 

 бесіду «Політичні репресії на центральних 

теренах України»; 

 книжкову виставку «Письменники України – 

жертви політичних  репресій»; 

 інформаційну довідку «Реабілітовані історією» 

відділ культури і 

туризму 

 

 

травень 

2015 року 

18 Замовити та забезпечити наявність 1-го вінка з квітами 

для покладання біля пам’ятного знаку жертвам 

голодоморів та політичних репресій в Україні від міської 

влади 

організаційний відділ 

15 травня 

2015 року 

19  Створення та забезпечення функціонування діючих 

тематичних експозицій, виставок архівних документів, 

фотоматеріалів, творів мистецтва та літератури, 

оновлення відповідних музейних зібрань, зокрема, у 

міському краєзнавчому музеї  

відділ культури і 

туризму, архівний 

відділ міської ради, 

відділ освіти 

постійно  

20  Забезпечити  організацію належного громадського порядку, 

особистої та майнової безпеки громадян,  дорожнього руху у 

місцях проведення  масових заходів, присвячених Дню 

пам’яті жертв   політичних репресій  

відділ інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

15 травня 

з 08.45 

21 Інформувати відділ інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю міськвиконкому про проведену роботу по  

виконанню даних заходів 

всі виконавці 18 травня 

2015 року 

 

       

            Керуюча справами  

            міськвиконкому                                                                     Л.Меренкова 
  

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                   

                                                                                                   Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від   14   травня   2015р.  №    

 

 

 

Кошторис витрат 

для проведення заходів по відзначенню 

Дня пам’яті жертв політичних репресій  

 

1. Вінок з квітами для покладання  - 1шт. х 130 = 130, 00 грн. 

 

 

 

                                                                                     Всього: 130,00 грн. 

 

 

 

 

           Керуюча справами                                                   Л.Меренкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


