Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Розпорядження
від

16

лютого

2016 р.

№

32

м. Знам’янка

Про вшанування подвигу учасників
Революції Гідності та увічнення пам'яті
Героїв Небесної Сотні у 2016 році
На виконання Указу Президента України від 13 лютого 2015 року №8/01-02, доручення
Глави Адміністрації Президента України від 08.02.2016 року №02-01/397 "Про вшанування
подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні у 2016
році", керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Утворити та затвердити склад організаційного комітету з підготовки вшанування
подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні у
2016 році (додаток 1).
2. Затвердити міські заходи по вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та
увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні у 2016 році (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 16
лютого 2016 року № 32
СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та вшануванню подвигу учасників Революції
Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні у 2016 році
Голова:
Філіпенко Сергій Іванович
Заступник голови
Загородня Валентина Григорівна

-

міський голова

-

перший заступник міського голови

Бабаєва Світлана Миколаївна
Балан Сергій Миколайович

-

Безай Василь Володимирович

-

начальник відділу культури і туризму
завідувач сектору з питань надзвичайних
ситуацій,охорони праці, екології та благоустрою
міста
заступник голови громадської ради при
виконавчому комітеті Знам’янської міської ради

Члени організаційного комітету:

Бензар Андрій Валерійович
Волошина Алла Миколаївна
Головченко Анатолій
Володимирович
Гребенюк Сергій Анатолійович
Грекова Людмила Анатоліївна

- начальник Знам’янського відділу поліції
головного управління Національної поліції
(за згодою)
- начальник управління соціального захисту
- старший інспектор з питань оборонної
і мобілізаційної роботи
- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів
- начальник міського відділу освіти

Грінченко Ігор Григорович

-

депутат міської ради, член міської організації ВО
«Свобода» (за згодою)

Данільченко Юрій Володимирович
Желудченко Сергій
Володимирович
Зайченко Віталій Вікторович

-

начальник юридичного відділу
керівник КП «СМКП «Ритуал»

-

головний спеціаліст відділу інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю

Клименко Наталія Миколаївна
Коленченко Надія Іванівна

-

секретар міської ради
головний редактор газети "Знам’янські вісті"

Кузін Олег Миколайович

-

депутат міської ради, голова постійної комісії з
питань землекористування та будівництва (за
згодою)

Ладожинська Руслана Анатоліївна

-

начальник відділу молоді та спорту

Лапіна Юлія Анатоліївна

-

заступник начальника УМА та ЖКГ

Ларіонов Владислав Сергійович

-

начальник Знам'янського МРВ Управління
ДСНС України у Кіровоградській області

Москаленко Сергій Борисович

-

селищний голова смт Знам’янка Друга

Нікітін Микола Миколайович

-

заступник голови ГО «Знам’янської Спілки
ветеранів АТО»

Ратушна Ірина Олександрівна
Тишкевич Наталія Миколаївна

-

керуюча справами (секретар) виконкому
координатор ГО «Майдан», депутат міської ради
(за згодою)

Перший заступник
міського голови

В.Загородня
Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 16
лютого 2016 року № 32

МІСЬКІ ЗАХОДИ
з підготовки та вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті
Героїв Небесної Сотні у 2016 році
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Назва заходу
Забезпечити благоустрій пам'ятного знаку "Героям,
загиблим за свободу та незалежність України" (площа
"Героїв Майдану") та впорядкування могил громадян, які
загинули відстоюючи незалежність та територіальну
цілісність України під час АТО в Донецькій та
Луганських областях
Забезпечити розміщення у засобах масової інформації
спогадів очевидців, а також матеріалів про події, що
відбувалися в ці дні у м.Києві та регіонах України
Організувати в міському краєзнавчому музеї , бібліотеках
міста та школах тематичні виставки під єдиним гаслом
"Небесна Сотня. На сторожі Гідності".
Організувати екскурсії до міського краєзнавчого музею
учнів загальноосвітніх шкіл міста.
Організувати показ документального фільму «Палаюча
зима»

Дата та час
проведення
до 20.02.2016р.

Ю.Лапіна
С.Желудченко
С. Москаленко

до 20.02.2016р.

Н.Коленченко
С.Бабаєва

протягом лютого
2016

20.02. 2016

5

Організувати об'їзд могил загиблих учасників АТО в
Донецькій та Луганських областях ( Д.Цуркан,
С.Капелюха, К.Носкова, В. Голий)

20.02.2016

6.

Направити листа до Знам'янського МРВ Управління
ДСНС України у Кіровоградській області з приводу
надання великої палатки для проведення заходів та
чергування пожежного автомобіля з особовим складом
під час проведення заходів
Забезпечити встановлення великої палатки (лавок), в якій
будуть розміщені фотографії загиблих Героїв Небесної
Сотні, і знам’янчан – учасників подій, що відбувалися в
ці дні у м.Києві та регіонах України
Забезпечення електрострумом для освітлення палатки,
демонстрації відеофільму, нагріву води для чаю.
Забезпечити встановлення 2-х бочок для обігріву

до 18.02.2016

7.

8.
9.

Відповідальні

Л.Грекова
С.Бабаєва
Л.Грекова
Н.Брунцвік
Керівництво
міста,
депутати міської
ради
М.Нікітін
С.Балан

20.02.2016

В.Ларіонов
Н.Тишкевич

20.02.2016

С.Бабаєва
Н.Тишкевич
О.Кузін

20.02.2016

учасників акції та дров для вогнища.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Н.Тишкевич

Провести в загальноосвітніх навчальних та позашкільних
закладах освіти міста тематичні уроки, урочисті лінійки,
тематичні, виховні години, круглі столи, засідання
молодіжних клубів під єдиним гаслом "Небесна Сотня.
На сторожі Гідності"
Організувати та провести мітинг - реквієм за участю
представників органів місцевої влади, депутатів міської
ради,об'єднань громадян, учасників АТО в Донецькій та
Луганських областях, громадськості міста з нагоди
вшанування подвигу учасників Революції гідності та
увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. (озвучка,
забезпечення ведучими)

протягом лютого
2016

Розробити сценарій проведення мітингу-реквієму з
нагоди вшанування подвигу учасників Революції
гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні
(озвучка, виступаючі, забезпечення ведучими)
Забезпечити наявність столів, скатертин для частування
відвідувачів
Підготовити та забезпечити групу прапороносців для
участі у мітингу-реквіємі
Забезпечити наявність корзини з квітами, 18 гвоздик для
покладання до пам'ятного знаку "Героям, загиблим за
свободу та незалежність України (площа "Героїв
Майдану) та під час об'їзду могил загиблих учасників
АТО

до 17.02.2016

Забезпечити транспорт для об’їзду могил загиблих
учасників АТО та підготувати список осіб, які будуть
залучені в об’зді
Направити листи підприємствам, установам і
організаціям міста щодо забезпечення участі трудових
колективів у міському заході
Направити звернення від міської влади до ЗМІ з нагоди
вшанування подвигу учасників Революції гідності та
увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні та розмістити
звернення на офіційному веб-сайті міської ради
Запропонувати релігійним організаціям
провести
поминальні молебні за Героями Небесної Сотні

Забезпечити організацію належного публічного
порядку особистої та майнової безпеки громадян,
безпеки дорожнього руху у місцях проведення масових
заходів
Запросити на заходи депутатів міської ради, голів
квартальних, будинкових комітетів та членів міської
спілки ветеранів АТО
Надати письмові звіти про проведену роботу до відділу
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю

Перший заступник
міського голови

20.02.2016
16.00
(біля пам'ятного
знаку "Героям,
загиблим за
свободу та
незалежність
України"
(Площа "Героїв
Майдану")

Л.Грекова
В.Садієр
С.Смоляков
С.Бабаєва
Н.Тишкевич

С.Бабаєва

20.02.2016р.

С.Бабаєва

20.02.2016р.

С.Балан

до 20.02.16

С.Желудченко
В.Зайченко

до 20.02.16

С.Гребенюк

до 18.02.16

О.Григор'єва
В.Зайченко

до 18.02.2016р.

О.Григор'єва
В.Зайченко

20.02.2016р.

В.Зайченко

20.02.2016р.

А.Головченко

20.02.2016р.

Н.Клименко
В.Брунцвік
В.Зайченко
Всі виконавці

22.02.2016

В.Загородня

