
                                                                                                                                                                          

 

Україна                  
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від   14  травня     2015 р.                                    №   58 
 

м. Знам`янка 

 

Про внесення змін до розпорядження  

від 20 квітня 2015 року № 45«Про внесення змін  до  

розпорядження від 10.04.2015 року №42«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. Внести зміни в кошторис витрат для проведення 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 3. 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради Л.Меренкову. 

 

 

Міський голова                                      І.Крижановський 
                                                                                                             

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                 



                                                                                                   Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від  14    травня   2015р.  №   58 

 

 

 

Кошторис витрат 

для проведення 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 

 

1. Корзини квітів для покладання  - 7шт.х 120 = 840, 00 

2. Вітальні листівки  учасника бойових дій – 48 шт х2.50 = 120,00 

3. Вітальні листівки  ВВв -750 шт х 3,30 =2475,00 

4. Листівки 10х2.50 = 25,00 

5. Листівки – 30х1,25 = 37,50 

6. Вітальний лист 30 шт = 62,50 

7. Квіти – 40 шт х 15,00 = 600,00 

8. Квіти – 240,00 грн 

9. Виготовлення афіш – 15 шт.х 10,00 = 150,00 

10. Випуск книги спогадів «Війна у пам’яті фронтовиків знам’янчан» – 100 шт (14000) 

11. Вінки для покладання – 2 шт. х 427,00 = 854,00 

12. Кульки – 70 шт.х 12 = 840,00 грн 

13. Прапор м.Знам’янки 1шт =440,00 

 

 

                                                                                     Всього:20709,00 грн 

 

 

 

Керуюча справами                                             Л.Меренкова 


