
 

 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від  13  липня  2016 р.                         №  131/1  
м. Знам’янка 

 
 
Про внесення змін до  розпорядження  
від  21  грудня 2015 року №163 
«Про організацію   відзначення  
в місті 25-ї річниці  
незалежності України» 
 
 
 На виконання Указу Президента України від 03 грудня 2015 року №675/2015 "Про 

відзначення 25-ї річниці незалежності України" з метою консолідації українського 

суспільства навколо ідеї захисту та зміцнення державності, забезпечення гідного 

відзначення в місті 25-ї річниці незалежності України,  керуючись п.3 ст.42 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 
      

1. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 1 ). 
2. Затвердити план міських заходів з підготовки та відзначення 25-ї річниці 

незалежності України (додаток 2). 
3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету забезпечити організацію 

та проведення міських заходів по відзначенню 25-ої річниці незалежності України. 
4. Встановити, що фінансування видатків на організацію та проведення заходів 

здійснити у межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на 2016 рік по 

головних розпорядниках коштів місцевого бюджету – виконавцях заходів, та за 

рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
5. Редакції  газети "Знам'янські вісті" забезпечити широке висвітлення проведення в 

місті заходів з відзначення 25-ї річниці незалежності України. 
6. Контроль та відповідальність за виконанням даного розпорядження залишаю за 

собою.   
 
 

Перший заступник  
міського голови                                            В.Загородня  
 

 
 
                                                                                                       
                         
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                     Додаток 1 
                                                                                                     до розпорядження міського голови 
                                                                                             від  13  липня  2016р. №131/1 
 
 

Склад 
організаційного комітету з  підготовки та відзначення  в місті 25-ї річниці 

незалежності України   
 
Голова: 
Філіпенко Сергій Іванович – міський голова 
 
Заступник голови: 
Загородня Валентина Григорівна –    перший заступник міського голови 
 
  
 
Члени оргкомітету:  
   
  
Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури і туризму 
Балан Сергій Миколайович -  завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій,охорони 

праці, екології та благоустрою міста  
Гребенюк Сергій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 
Грекова Людмила Анатоліївна – начальник міського відділу освіти   
Грінченко Ольга Вікторівна  – в.о.начальника відділу економічного розвитку  
Волошина Алла Миколаївна – начальник управління   соціального захисту    
Головченко Анатолій Володимирович – головний спеціаліст з мобілізаційної роботи    
Бензар Андрій Валерійович - начальник Знам’янського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області  
Желудченко Сергій Володимирович – начальник КП «Ритуал»  
Зайченко Віталій Вікторович – головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 
Зіньковська Ірина Валентинівна – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 
Зайченко Олена Анатоліївна – начальник відділу організаційно-кадрової роботи 
Купріянова Наталія Борисівна – начальник УМА та ЖКГ 
Колєнченко Надія Іванівна – головний  редактор газети "Знам’янські вісті" 
Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді, спорту та охорони здоров’я 
Ратушна Ірина Олександрівна – керуюча справами  
Подвиженко Геннадій Іванович – директор Центру дитячої та юнацької творчості  
 Чижма Олександр Васильович – військовий комісар (за згодою) 
Шевченко Наталія Володимирівна – директор ЦСССДМ 
 
                        
 
 
Перший заступник 
 міського голови                                                                        В.Загородня 
 



 
                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО  
       до розпорядження міського голови 
       від  13    липня  2016 року №131/1 

 
 

МІСЬКІ  ЗАХОДИ 
по відзначенню   в місті 25-ї річниці незалежності України   

 
№ 
п/п 

Назва заходу Дата та час 

проведення 
Відповідальні 

1.  Організувати роботу  по поліпшенню 
благоустрою,  санітарного стану міста, 
зовнішнього  освітлення міського парку 

відпочинку та забезпечити святкове оформлення 

міста  

Липень – 
серпень 2016р. 

С.Гребенюк 

2.  Забезпечити упорядкування об’єктів культурної 

спадщини, пам’ятників та місць поховань 
борців за незалежність України, пам’ятників 

воїнам, полеглим у боях за її свободу. 

до 20.08.2016р. С.Гребенюк  
 

3.  Повідомити керівників підприємств, установ та 

організацій міста про встановлення Державних 

Прапорів України на будівлях, територіях 

адміністративних установ, організацій, 

підприємств (направити листи) 

до 19.08.2016р. О.Зайченко 
О.Григор’єва 

4.  Забезпечити поінформованість керівників 

підприємств, установ, організацій, жителів міста 

щодо проведення міських заходів 23 та 24 
серпня 2016 року (направити листи) 

до 19.08.2016р. О.Зайченко 
О.Григор’єва 

5.  Організувати проведення  тематичних 

книжкових виставок, екскурсій, бесід, 

присвячених історії українського 

державотворення, на базі міського краєзнавчого 

музею та бібліотечних закладів міста.   

серпень 2016р. С.Бабаєва 
  

6.  Підготувати у друкованих засобах масової 

інформації цикл інформації статей та матеріалів, 

присвячених 25-й річниці Акта проголошення 

незалежності України від 24 серпня 1991 року   

липень - 
серпень 2016р. 

Н.Коленченко 

7.  Забезпечити широке висвітлення заходів з 

підготовки та відзначення в місті 25-ї річниці 

незалежності України у друкованих та 

електронних засобах масової інформації 

липень - 
серпень 2016р. 

Н.Коленченко 
І.Зіньковська 

8.  Забезпечити роботу виставки, присвяченої 25-й 

річниці Незалежності України «Герої нашої 

Батьківщини»   

серпень 2016 

року 
О.Гребенюк 

9.  Організувати проведення 24 серпня 2016 року 

молебнів в УПЦ міста  "В ім'я процвітання 

України" 

24 серпня 2016 
року  10.00  

В.Зіньковська 

10.  Придбати, оформити та своєчасно направити 

вітальні листівки депутатам ВРУ, обласної та  
міської рад, РДА, міськвиконкомам 

до 19.08.2016р. О.Зайченко 
О.Григор’єва 

11.  Забезпечити подання у визначені терміни до 

відділу кадрової роботи апарату 

облдержадміністрації, відділу кадрового 

до 05.08.2016р.  О.Скляровська 
О.Зайченко 



забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради матеріалів щодо нагородження 

державними нагородами, відзнаками обласної 

державної адміністрації і обласної ради 

представників різних галузей господарства, 

культури, освіти, охорони здоров'я, трудових 

колективів тощо за внесок у розвиток 

Української держави та організувати під час 

урочистого заходу відзначення кращих 

виробничників, представників інтелігенції, 

ветеранів праці відзнаками міської ради 
12.  Організувати виготовлення державних прапорів 

України та стрічок у кількості 25 шт. для 

розповсюдження серед громадян під час 

святкування Дня Державного Прапора України 

та 25-ї річниці незалежності України  

23-24.08.2016р. О.Зайченко 
С.Бабаєва 

13.  Організувати роботу щодо завчасного подання 

заявок на проведення 24 серпня 2016 року акцій 

місцевих осередків політичних партій, 

громадських об’єднань, визначити оптимальні 

маршрути їх руху під час проведення акцій 

до 19.08.2016р. І.Зіньковська 

14.  Забезпечити медичний супровід масових заходів 

під час відзначення в місті 25-ї річниці 

незалежності України   

Серпень 2016р. 
 

  
Р.Ладожинська 

15.  Забезпечити публічний порядок, особисту та 

майнову безпеку громадян, дотримання правил 

дорожнього руху, попередження надзвичайних 

ситуацій у місцях проведення масових заходів, 

пов'язаних з підготовкою та святкуванням 25-ї 
річниці незалежності України   

24.08.2016р. 
     

А.Головченко 
 

16.  Провести  офіційну церемонію урочистого 

підняття Державного Прапора України за 

участю представників трудових колективів 

підприємств, установ, організацій міста, 

громадських, релігійних організацій, політичних 

партій, учасників Революції Гідності, 

представників АТО в Донецькій і Луганських 

областях та членів їх сімей 

23.08.2016р. 
10.00 год. 

 

І.Зіньковська 
С.Бабаєва 
Л.Грекова 
О.Зайченко 
А.Головченко 
 

17.  Підготувати сценарій офіційної церемонії 

підняття Державного Прапора України  
23.08.2016 О.Зайченко 

О.Скляровська 
18.  Забезпечити музичними номерами та 

озвученням заходу офіційної церемонії підняття 

Державного Прапора України 

23.08.2016 С.Бабаєва 

19.  Забезпечити присутність дітей в національних 

українських костюмах на офіційній церемонії 

підняття Державного Прапора України  

23.08.2016 С.Бабаєва 
Л.Грекова 

20.  Забезпечити наявність короваю на офіційній 

церемонії підняття Державного Прапора 

України 

23.08.2016 О.Грінченко 

21.  Забезпечити у рамках святкування Дня 

незалежності України : 
-   покладання квітів до пам’ятника 

Т.Г.Шевченку та місць поховань борців за 

незалежність України у ХХ столітті, загиблих 

23.08.2016р. 
Липень-
серпень 

2016 року 
 

 
 
 
 
В.Загородня 



учасників Революції Гідності, учасників АТО в 

Донецькій і Луганських областях; 
-  проведення тематичних інформаційних 

навчально-виховних культурно мистецьких та 

інших заходів спрямованих на популяризацію 

державних символів України; 

 
 

24.08.2016 
року 

 

С.Бабаєва 
Л.Грекова 
О.Зайченко 
Н.Клименко 
  

22.  Здійснити додаткові заходи щодо надання 

допомоги сім'ям загиблих учасників АТО, 

демобілізованим військовослужбовцям, а також 

особам, які стали інвалідами внаслідок участі в 

АТО в Донецькій і Луганській областях 

Липень-
серпень 2016 

року 

А.Волошина 

23.  Забезпечити присутність депутатів Знам’янської 

міської ради на міських заходах 
23-24.08.2016 

року 
Н.Клименко 
 

24.  Охопити безкоштовним оздоровленням і 

відпочинком дітей, батьки яких загинули під час 

виконання службових обов'язків в зоні 

проведення АТО або э учасниками АТО в 

Донецькій ы Луганській областях 

Липень-
серпень  

2016 року 

Р.Ладожинська 

25.  Провести об’їзд могил загиблих учасників АТО 24.08.2016 
року  
15.00  

В.Загородня 
І.Зіньковська 
В.Гіріч 

26.  Забезпечити наявність 1 корзини з квітами та 

квіти на зріз (40 шт) для здійснення об’їзду 

могил загиблих учасників АТО 

24.08.2016 
року  
15.00 

О.Зайченко 
О.Скляровська 

27.  Забезпечити наявність 1 корзини з квітами та 

квітами на зріз для проведення офіційної 

церемонії до Дня Державного  Прапора України 

та дня незалежності 

23 та 24 серпня 

2016 року 
О.Зайченко 
О.Скляровська  

28.  Залучити інвалідів та учасників АТО до заходів 

із вшанування пам’яті загиблих під час 

проведення антитерористичної операції в 

Донецькій і Луганській областях 

 А.Волошина 

29.  Забезпечити створення безперешкодного 

життєвого середовища для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та інших мало 

мобільних груп населення та здійснити заходи із 

забезпечення доступності до житлових будинків 

(квартир), в яких проживають особи, які стали 

інвалідами внаслідок участі в Революції гідності 

та антитерористичної операції в Донецькій та 

Луганській областях 

 УМА та ЖКГ 

30.  Організувати проведення в навчальних закладах 

міста у рамках навчального процесу і 

позаурочної виховної роботи тематичних 

заходів інформаційного, освітнього та 

виховного характеру, спрямованих на 

розширення знань учнівської молоді з історії 

українського державотворення. Активізувати 

роботу спрямовану на формування серед молоді 

шанобливого ставлення до громадян, які 

сьогодні відстоюють суверенітет і 

територіальну цілісність України, борців за її 

незалежність у ХХ столітті, повага до 

державних символів України. 

Протягом 2016 
року 

Л.Грекова 



31.  Забезпечити потягом серпня 2016 року 

підготовку друкованих матеріалів та інтернет-
публікацій для навчальних закладів міста для 

учнівської молоді присвячених видатним 

особам українського державотворення , які 

боролися за свободу та незалежність України у 

ХХ столітті, та які сьогодні відстоюють 

суверенітет та територіальну цілісність України 

Протягом 2016 
року 

Л.Грекова 

32.  Замовити пересувні дитячі атракціони (батути, 

тир) та забезпечити умови для їх роботи у 

міському парку відпочинку  

    24.08.2016р. 
        

О.Грінченко 

33.  Забезпечити святкову торгівлю у міському 

парку відпочинку 
24.08.2016 

з 10.00  
О.Грінченко 

34.  Покладання корзини з квітами до пам’ятного 

знаку «Героям загиблим за свободу та 

незалежність України» 
 

24.08.2016 
16.50  
Площа «Героїв 

Майдану» 

О.Зайченко 
С.Бабаєва 
С.Балан 
А.Головченко 

35.  Парад вишиванок    
 
 
 

24.08.2016 
17.00  
від міського 

Палацу 

культури 

С.Бабаєва 

С.Балан 
А.Головченко 

36.  Мітинг з нагоди відзначення в місті 25-ї річниці 

незалежності України   
24.08.2016 
17.15 
біля 

пам’ятника 

Т.Г.Шевченку 

С.Бабаєва 

37.  Виставка майстрів народного мистецтва 
  
 

24.08.2016 
16.00 
Міський парк 

відпочинку 

С.Бабаєва 

38.  Виставка дитячого малюнку «Барвиста 

Україна».  
Виставка-вікторина «Рідний край де ми живемо, 

Україною зовемо». 
Акція - плакат опитування «Живи та міцній 

наша державо» 

24.08.2016 
16.00 
Міський парк 

відпочинку 

С.Бабаєва 
ЦБС 

39.  Експозиція, присвячена видатним людям і 

подіям в історії м. Знам’янки (музей) 
24.08.2016 
16.00 
Міський парк 

відпочинку 

С.Бабаєва 
музей 

40.  Робота фото-куточку «Вишивана хата» 
 

24.08.2016 
16.00 
Міський парк 

відпочинку 

С.Бабаєва 
МПК 

41.  Розважальна програма «Барвиста вишиванка»   24.08.2016 
18.00 
Міський парк 

відпочинку 
(біля центру 

дитячої 

творчості) 

С.Бабаєва 
МПК 
А.Грекова 

(озвучення) 

42.  Театралізована презентація «Щедра Україна»  24.08.2016 
18.30 

С.Бабаєва 
МПК 



Міський парк 

відпочинку 
(біля РРК 

«Олімп») 
43.  Святковий концерт «Будь у віках щаслива, 

Україно!»    
24.08.2016 
19.00 
Міський парк 

відпочинку 
(біля РРК 

«Олімп») 

С.Бабаєва 
МПК 

44.  Концертно-танцювальна програма за участю 

ВІА «Ретро» 
24.08.2016 
20.00 
Міський парк 

відпочинку 
(біля РРК 

«Олімп») 

С.Бабаєва 
МПК 

45.  Святковий захід «Серпневий самоцвіт»  
- Виставка виробів народного мистецтва клубу 

«Калинонька» 
- Виставка-продаж кращих сортів винограду 

клубу виноградарів 
 

24.08.2016 
16.00 
Міський парк 

відпочинку 

Т.Костікова 

46.  Фестиваль козацького кулішу  
  
 
 

24.08.2016 
18.00 
Міський парк 

відпочинку 

С.Бабаєва 
Т.Костікова 
І.Зіньковська 

47.  Провести у  Будинку культури смт.Знам’янка 

Друга 
- святковий концерт до Дня Прапора України та 

Дня незалежності України «Перлина - Україна, 

ти для нас одна єдина»; 

-розважальні програми для молоді: 

танцювальний флешмоб та битва фарбами; 

-дискотека за участю DJ (діджей). 

24.08.2016р. 
смт.Знам’янка 

Друга 
 
  
 

 
 
 
 
 
  

С. Бабаєва  
БК 
 
 

 
Перший заступник 
міського голови                                                                                         В.Загородня 
 
 


