
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від     22  лютого    2016 р.                                      №  39      
м. Знам’янка 

 

 

Про  заходи з відзначення 

100-річчя подій Української  

революції 1917-1921 років 

 

 

          На виконання Указу Президента України від 22 січня 2016 року №17/2016 "Про заходи з 

відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років", з метою вшанування 

традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників 

рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого 

народу, визнання історичного значення подій пов'язаних із визвольною боротьбою початку 

ХХ століття та утвердженням української державності у формі Української Народної 

Республіки та у зв'язку зі 100-річчям подій Української революції  1917-1921 років,    

керуючись п/п 3 п. б ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

      1. Утворити та затвердити склад  організаційного комітету  з  підготовки і проведення  

заходів із відзначення 100-річчя подій  Української революції 1917-1921 років та вшанування 

пам'яті її учасників (додаток 1).    

2. Затвердити міські заходи з  підготовки і   відзначення 100-річчя подій  Української 

революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови В.Загородню. 

 

 

 

Міський голова                                                            С.Філіпенко 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від  22   лютого    2016 року № 39 

 

 

 

СКЛАД 

 

організаційного комітету  з  підготовки і проведення  заходів із відзначення 100-річчя 

подій  Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників 

  

Голова:  

 Загородня Валентина Григорівна - перший заступник міського голови 

Заступник  

Ратушна Ірина Олександрівна - керуюча справами міськвиконкому 

  

Члени організаційного комітету:  

Бабаєва Світлана Миколаївна - начальник відділу культури і туризму 

Балан Сергій Миколайович - завідувач сектору з питань надзвичайних 

ситуацій,охорони праці, екології та благоустрою 

міста 

Бензар Андрій Валерійович         -    начальник  Знам’янського відділу поліції   

головного управління Національної поліції       

     (за згодою)       

Волошина Алла Миколаївна         - начальник управління соціального захисту 

Головченко Анатолій 

Володимирович 

      - старший інспектор   з питань оборонної 

          і мобілізаційної роботи  

Грекова Людмила Анатоліївна       - начальник міського відділу освіти                         

Данільченко Юрій Володимирович - начальник юридичного відділу 

Зайченко Віталій Вікторович - головний спеціаліст відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

Клименко Наталія Миколаївна - секретар міської ради 

Коленченко Надія Іванівна - головний редактор газети "Знам’янські вісті" 

Лапіна Юлія Анатоліївна - заступник начальника УМА та ЖКГ 

Ладожинська Руслана Анатоліївна - начальник відділу молоді та спорту 

 

 

   

Перший заступник 

міського голови                                                                                            В.Загородня 

 

  

                                                   

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від  22   лютого   2016 року №39 

 

 

 МІСЬКІ  ЗАХОДИ 

  із відзначення 100-річчя подій  Української революції 1917-1921 років та вшанування 

пам'яті її учасників   

 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата та час 

проведення 

Відповідальні 

1.  Забезпечити благоустрій  пам'ятного знаку "Героям, 

загиблим за свободу та незалежність України" Площа 

"Героїв Майдану" та місць поховань Героїв Небесної 

Сотні та громадян, які загинули відстоюючи незалежність 

та територіальну цілісність під час АТО в Донецькій та 

Луганських областях 

  

 

протягом 2016 року 
  УМА та ЖКГ 

  
 

 

 

2.  Забезпечити розміщення у засобах масової інформації   

матеріалів про події 1917-1921 років, а також  про життя і 

діяльність учасників українського визвольного руху 

початку ХХ століття  

протягом 2016 року Н.Коленченко 

  

3.  Організувати в міському краєзнавчому музеї , бібліотеках 

міста тематичні виставки архівних документів, речових 

пам'яток і фотоматеріалів визначних подій та діячів 

Української революції 1917-1921 років    

 

протягом   2016 

року 

С.Бабаєва 

О.Гребенюк 

  

4.  Провести в загальноосвітніх навчальних та позашкільних 

закладах освіти  міста тематичні уроки,  урочисті лінійки, 

тематичні, виховні години,   круглі столи, засідання 

молодіжних клубів    

протягом   2016 

року 

Л.Грекова 

В.Садієр 

С.Смоляков 

5.  Провести заходи військово- патріотичного характеру із 

залученням учасників АТО, громадських об'єднань, що 

займаються військово-історичною реконструкцією 

протягом   2016 

року 

Л.Грекова 

В.Садієр 

С.Смоляков 

6.  Провести  відповідні    урочистості   за участю 

представників органів місцевої влади, депутатів міської 

ради,об'єднань громадян, учасників АТО в Донецькій та 

Луганських областях, громадськості міста  у зв'язку із 

100-річчям подій Української революції 1917-1921 років 

та вшанування пам'яті її учасників 

  

згідно дати, 

визначеної до 

розпорядження 

ОДА 

 

  

 С.Бабаєва 

  

7.  Організувати     покладання  корзини з  квітами  до 

пам'ятного знаку "Героям, загиблим за свободу та 

незалежність України" Площа "Героїв Майдану" 

 

згідно дати, 

визначеної до 

розпорядження 

ОДА 

  

 С.Балан 

  

8.   Вивчити питання щодо перейменування вулиць, 

начальних закладів у зв'язку із 100-річчям подій 

Української революції 1917-1921 років та вшанування 

пам'яті її учасників 

 

протягом 2016 року Н.Клименко 

9.  Направити листи підприємствам, установам і 

організаціям міста щодо забезпечення участі трудових 

колективів, підприємств установ, організацій міста у 

міському заході 

згідно визначеної 

дати  

О.Григор'єва 

О.Зайченко 

10.  Забезпечити організацію належного громадського 

порядку особистої та майнової безпеки громадян, 

згідно визначеної 

дати 

А.Головченко 



безпеки дорожнього руху у місцях проведення масових 

заходів 

 

11.  Надати письмові звіти про проведену роботу до 

організаційного відділу 

 після проведення 

заходів, на 

наступний день 

Всі виконавці 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                                                                            В.Загородня 


