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 Розглянувши підсумки виконання у 2015 році Міської програми збереження 
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В и р і ш и л а: 

 
1. Інформацію про хід виконання у 2015 році Міської програми збереження історичної 

пам’яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні на 2011-2020 роки взяти до відома 

(додається). 

2. Виконавцям заходів Міської програми збереження історичної пам’яті про Перемогу у 

Великій Вітчизняній війні на 2011-2020 роки забезпечити її виконання у 2016 році. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення (гол. В.Мацко). 

 

 

 

               Міський голова              С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка  

до проекту рішення "Про хід виконання у 2015 році Міської програми збереження 

історичної пам’яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні" 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 

Міська програма збереження історичної пам’яті про Перемогу у Великій Вітчизняній 

війні на 2011-2020 роки розроблена з урахуванням усіх напрямків роботи щодо увічнення 

подвигу українського народу під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. 

В основу розроблення Програми покладені заходи щодо забезпечення належної уваги 

органу місцевого самоврядування, суспільства в цілому до потреб ветеранів війни, 

поліпшення їх соціального захисту та медичного обслуговування; належного впорядкування 

пам'ятників і місць поховання загиблих і померлих воїнів, патріотичного виховання молоді 

та розвитку волонтерського руху тощо. 

 

2. Потреба і мета прийняття рішення: 

Вшанування пам’яті загиблих під час Великої Вітчизняної війни, привернення уваги 

громадськості до вирішення проблем збереження історичної пам’яті про Перемогу у 

Великій Вітчизняній війні. 

 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення: 

- удосконалення системи соціального захисту та надання медичної допомоги 

ветеранам війни; 

- розробка та реалізація заходів щодо увічнення пам’яті про земляків-героїв та воїнів-

визволителів Знам’янщини, трудових подвигів фронтовиків у мирний час; 

- розробка та реалізація комплексних заходів щодо впорядкування військових поховань і 

могил померлих фронтовиків; 

- розробка та забезпечення виконання системи заходів щодо патріотичного виховання 

молодого покоління. 

 

4. Механізм виконання рішення: 

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного, 

міського бюджетів, а також шляхом залучення коштів за рахунок інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація  

про хід виконання у 2015 році Міської програми збереження історичної пам’яті  

про Перемогу у Великій Вітчизняній війні на 2011-2020 роки 

 
 

№ 

з/п 

Перелік заходів програми Термін 

виконання 

Виконавці Стан виконання  

1 2 3 4 5 

Розділ 1. Увічнення пам’яті про земляків-героїв 

 

1.  Скласти графік 

встановлення 

меморіальних дошок 

землякам та загиблим на 

території міста Героям 

Радянського Союзу та 

повним кавалерам ордена 

Слави та внести пропозиції 

виконавчому комітету 

до 30 квітня 

2011 року 

відділ культури і туризму 

міськвиконкому 

        Відповідно до Положення про  порядок  встановлення, 

обліку  та  демонтажу  пам’ятних  знаків,  меморіальних  та  

інформаційних дошок на території м. Знам’янка, 

затвердженого рішенням сесії міської ради від  24  січня 2014 

року № 1201, для проведення цієї роботи необхідне звернення 

ініціативної групи та відповідне фінансування.  

         На виконання рішення сесії Знам’янськї міської ради      

№ 1709 від 17.04.2015 року встановлено пам’ятний знак 

(дошку), що увічнює подвиг військових частин, які визволяли 

м. Знам’янку у роки ВВв. Урочисте відкриття дошки 

проведено 9 травня 2015 року під час святкових заходів з 

нагоди відзначення 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі 

та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. 

2.  Висвітлювати у міських 

засобах масової інформації 

заходи до Дня Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 

2011-2020 

роки 

відділ внутрішньої 

політики, редакція газети 

"Знам’янські вісті", міська 

телерадіокомпанія, 

загальноосвітні навчальні 

заклади міста 

         У засобах масової інформації та на web-сайтах 

міськвиконкому, управління соціального захисту населення, 

відділу освіти розміщуються інформаційні матеріали по 

виконанню в місті обласної акції „Зірка пам’яті” та заходів до 

Дня Перемоги.  

          Протягом 2015 року в міській газеті “Знам'янські вісті” 

діяли рубрики: "Пам'ять", "До Дня партизанської слави", 

"Слава визволителям", "Зірка пам'яті", "Патріотичне 

виховання", "День скорботи", "До Дня визволення Знам'янки", 

"До Дня визволення України", "Ювілей", де публікувалися 

спогади учасників ВВв, розповіді про зустрічі ветеранів із 



школярами, матеріали про фронтовиків тощо.  

          За звітний період на сторінках газети опубліковано 43 

інформаційних матеріали відповідної тематики.  

3.  Провести історично-

архівні дослідження щодо 

невідомих подій часів 

Великої Вітчизняної війни 

на території міста 

2011-2020 

роки 

міський архівний відділ,  

відділ культури і туризму, 

міський відділ освіти 

В архівному відділі зберігаються книги, фотоматеріали, 

біографічні данні, спогади учасників Великої  Вітчизняної 

війни 1941-1945 рр., які використовуються для проведення 

виставок в міському архіві та для публікацій у місцевій пресі.  

В 2015 році закладами освіти міста проведено комплекс 

пошукових заходів, які систематизовані і висвітлені на сайтах 

закладів та відділу освіти.  Протягом навчального року учні 

шкіл постійно обмінювалися інформацією та своїми 

напрацюваннями, отриманими під час запису спогадів 

ветеранів в рамках проведення акції «Зірка пам’яті».  

В міському краєзнавчому музеї розміщена експозиція 

«Слава визволителям», яка висвітлює період  Великої  

Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Частиною експозиції є розділ 

"Партизанська звитяга Чорного лісу". В ній представлені 

портрети і фотоматеріали учасників партизанського і 

підпільного руху у Знам’янці і Чорному лісі, розміщені на 

стендах. На столах – друковані видання з даної тематики, 

дослідження місцевих краєзнавців. 

4.  Забезпечити проведення в 

місті обласної акції "Зірка 

пам’яті" 

щороку 

протягом 

2011-2020 

років 

управління праці та 

соціального захисту 

населення міськвиконкому 

        Відповідно до затвердженого плану проведення в нашому 

місті заходів зазначеної акції управлінням соціального захисту 

населення Знам’янського міськвиконкому постійно 

оновлюються списки ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-

1945 років, які безпосередньо брали участь у бойових діях, - 

станом на 01.01.2016 року – 44 особи (42 - по місту, 2  - по        

смт. Знам'янка Друга).  З метою реалізації потреб ветеранів 

Великої Вітчизняної війни та надання їм конкретної допомоги за 

кожним ветераном згідно зі списком закріплено відповідального 

працівника виконавчого комітету, його структурних підрозділів, 

медичного працівника (дільничного лікаря-терапевта), 

соціального робітника територіального центру, представників 

загальноосвітніх шкіл та місцевого бізнесу.  

          Станом на 01.01.2016 року 14 інвалідів Великої 



Вітчизняної війни та учасників бойових дій безкоштовно 

забезпечені засобами спілкування та пересування; 2 ветеранів 

війни проліковані в Кіровоградському обласному госпіталі для 

інвалідів Вітчизняної війни, 1 – в КП «Знам’янська обласна 

бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради,               

4 інвалідам Великої Вітчизняної війни виплачені грошові 

компенсації на бензин на суму 835,12 грн., на автопослуги –        

5 особам на суму 1376,1 грн., за невикористане санаторно-

курортне лікування  -     4 особам на суму 1440,00 грн. 

         Станом на 01.01.2016 року виконані роботи по 

безоплатному капітальному ремонту житла 3-м інвалідам 

Великої Вітчизняної війни на загальну суму 27,1 тис. грн. 

         Переважна більшість ветеранів користуються 

різноманітними послугами територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Знам’янка, 

обслуговуються соціальними робітниками, отримують 

автотранспортні послуги служби „Соціального таксі”.   

          Постійно надається допомога ветеранам в оформленні 

пільгових документів, вирішенні поточних питань. Всі 

проблемні питання, які виникають у  ветеранів, міська влада не 

залишає без уваги і намагається вирішувати оперативно, 

залучаючи міські громадські організації ветеранів України та 

Товариства Червоного Хреста України, міську Спілку 

підприємців, депутатів Знам’янської міської ради та 

Кіровоградської обласної ради, керівників підприємств, установ 

та організацій міста, з якими налагоджена тісна співпраця.  

           Організоване привітання на дому ветеранів з днем 

народження представниками міської та селищної влади, 

депутатського корпусу, управління соціального захисту 

населення, ветеранської організації, учнями шкіл, 

відповідальними закріпленими з врученням квітів, вітальних 

листівок, продовольчих наборів. Протягом 2015 року всіх 

ветеранів Великої Вітчизняної війни поздоровлено з днем 

народження, в т.ч. 3-х - з 90-річчним ювілеєм.  

           В лютому 2015 року кожного ветерана відповідальні 

закріплені привітали на дому з Днем захисника Вітчизни з 



врученням подарунків, вітальних листівок.  

Напередодні Міжнародного жіночого дня 8 Березня всіх 

жінок-ветеранів війни також привітали на дому відповідальні 

закріплені.  

Напередодні Дня Перемоги, протягом 5 – 8 травня 2015 

року, кожний відповідальний закріплений в телефонному режимі 

привітав свого підопічного ветерана з нагоди Дня Перемоги та 

запросив його прийняти участь у загальноміських заходах. Крім 

цього, учні загальноосвітніх шкіл міста разом зі своїми класними 

керівниками відвідали ветеранів на дому та привітали з нагоди 

свята. 

Відповідно до Плану міських заходів по відзначенню 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, 70-ї річниці завершення Другої світової 

війни, делегація у складі міського голови, селищного голови, 

голови міської громадської організації ветеранів України, 

начальника управління соціального захисту населення 

Знам’янського міськвиконкому протягом 5-8 травня 2015 року 

відвідали кожного ветерана на дому, привітали, вручили 

продуктові набори та вітальні листівки, книгу спогадів «Війна у 

пам’яті фронтовиків-знам’янчан. До 70-річчя Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні», грошову допомогу у розмірі      

300,00 грн. з міського бюджету, запросили на загальноміські 

заходи, зробили фото на згадку.  

Багатьох ветеранів відвідали на дому та привітали зі 

святом представники трудових колективів, де до виходу за 

заслужений відпочинок працювали ветерани, та учні шкіл разом 

з класними керівниками.           

7 травня поточного року з нагоди Дня Перемоги були 

проведені урочистості на «галявині ветеранів». Для ветеранів 

був організований концерт, «солдатська каша», солодощі, 

зроблені фото на згадку. 

9 травня 2015 року ветерани Великої Вітчизняної війни 

прийняли участь у: святковому мітингу біля міського Палацу 

культури, урочистій ході до меморіального кладовища, 



покладанні квітів, мітингу-реквіємі, панахиді за загиблими в 

роки Великої Вітчизняної війни, святковому обіді та в інших 

заходах, присвячених Дню Перемоги. 

Напередодні Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні (22.06) кожний відповідальний закріплений в 

телефонному режимі поспілкувався зі своїм  ветераном та 

запросив його прийняти участь у загальноміських заходах. Деякі 

з них особисто прийняли участь у поминальній ході, реквіємі, 

покладанні квітів на меморіальному кладовищі. 

22.09.2015 року з нагоди відзначення Дня партизанської 

слави 6 ветеранів війни - учасників партизанської і підпільної 

боротьби в Україні у роки Великої Вітчизняної війни 

представники міської влади, ветеранської організації, управління 

соціального захисту населення, підприємців міста привітали зі 

святом, вручили продуктові набори. Четверо з вищевказаних 

ветеранів особисто прийняли участь у загальноміських заходах, 

двох – відвідали вдома. До кожного ветерана – учасника 

партизанської боротьби завітали додому учні загальноосвітніх 

шкіл міста разом з класними керівниками, привітали зі святом та 

поспілкувалися.  

Всіх ветеранів в телефонному режимі привітали з 

Міжнародним днем людей похилого віку та Днем ветерана 

відповідальні закріплені, учні загальноосвітніх шкіл міста разом 

з класними керівниками, представники від підприємств, установ 

та організацій міста, де раніше працювали до виходу на 

заслужений відпочинок ветерани.  

28.10.2015 року проведені загальноміські заходи з нагоди 

71-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, в 

яких брали участь і ветерани війни. Під час зустрічі і 

спілкування з ветеранами, міський голова вручив кожному з них 

медаль «70 років визволення України від фашистських 

загарбників», зробили фото на згадку. Інших ветеранів, які за 

станом здоровя не приймали участі у заходах, міський голова 

разом з представником ветеранської організації привітали на 

дому і вручили медалі «70 років визволення України від 

фашистських загарбників». 



9 грудня 2015 року з нагоди відзначення 72-ї річниці 

визволення міста Знам’янка від фашистських загарбників, 

відповідальні закріплені відвідали на дому своїх "підопічних" 

ветеранів, подарували квіти та вітальну листівку. Всіх без 

виключення ветеранів було запрошено прийняти участь в 

урочистостях з нагоди свята. За станом здоров'я лише одиниці 

змогли прийняти безпосередню участь у міських заходах. Після 

святкового концерту на ветеранів чекала зворушлива зустріч, 

святковий обід. Один з ветеранів, який в жовтні 2015 року разом 

з донькою за запрошенням відвідав Норвегію, де він після 

полону, перебування у фашистських таборах Німеччини в роки 

ВВв, тяжко працював на будівництві залізничної колії, поділився 

з усіма присутніми своїми спогадами та враженнями від поїздки. 

Жоден з  ветеранів війни не залишився без уваги з боку 

керівництва міста, відповідальних закріплених, працівників 

соціального захисту населення, інших структурних підрозділів 

міськвиконкому, учнів загальноосвітніх шкіл міста, 

представників ветеранської організації.  

Протягом звітного періоду 2015 року кожен ветеран, 

який брав безпосередню участь у бойових діях, обстежений 

лікарями центральної районної лікарні та медпрацівниками 

селищної амбулаторії, пролікований амбулаторно або 

оздоровлений  стаціонарно.  

В закладах освіти міста продовжується робота по 

реалізації проекту «Ветеран  on-line» з метою увічнення пам’яті 

про Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років і 

патріотичного виховання молодого покоління. 

Протягом всього навчального року в навчальних закладах 

міста здійснюється робота по увічненню героїчного подвигу 

захисників та визволителів Вітчизни: проводяться тематичні 

уроки, диспути, бесіди, лінійки-реквієми, екскурсії по музеях 

бойової та партизанської слави, краєзнавчих музеїв міста та 

області, конкурси вітальних листівок з Днем Перемоги, зустрічі 

учнів з ветеранами Великої Вітчизняної війни, упорядкування 

військового кладовища тощо.  

 Активу участь в реалізації заходів обласної акції "Зірка 



пам'яті" приймають члени міської громадської організації 

ветеранів України. Вони в свою чергу відвідують закріплених за 

собою ветеранів на дому, в лікарняних установах, разом з 

відповідальними закріпленими звітують управлінню соціального 

захисту про надану допомогу та потреби ветеранів, які у них 

виникають. Ці потреби управлінням узагальнюються, 

опрацьовуються з метою їх вирішення.  

В засобах масової інформації та на web-сайтах 

міськвиконкому, управління соціального захисту населення, 

відділу освіти розміщуються інформаційні матеріали по 

виконанню в місті обласної акції „Зірка пам’яті”.  

Хід виконання заходів акції триває,  перебуває  на  

контролі  у міськвиконкомі та його структурних підрозділах. 

5.  Організувати та провести 

акцію «Грані добра»  

щороку 

протягом 

2011-2020 

року 

міський відділ освіти, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

        Виконано в рамках обласної акції «Зірка пам’яті»  

6.  Забезпечити поновлення 

стендів та тематичних 

викладок у шкільних 

бібліотеках 

2011-2020 

роки 

міський відділ освіти, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

        В закладах освіти міста у відповідності до  виконання 

заходів Міської програми збереження історичної пам’яті про 

Перемогу у Великій Вітчизняній війні продовжується  робота 

по створенню  електронного  каталогу колекцій експонатів 

музеїв історичного та військово-патріотичного профілю. 

        В загальноосвітніх навчальних закладах додатково 

проведені заходи у бібліотеках шкіл по оновленню 

тематичних стендів; поповненню та збору інформації про 

ветеранів та учасників ВВв членами учнівського 

самоврядування ЗНЗ тощо. 

7.  Організувати та провести в 

бібліотеках міста книжкові 

виставки, огляди 

літератури, дні інформації, 

присвячені видатним 

землякам-героям, 

учасникам Великої 

Вітчизняної війни 

2011-2020 

роки 

відділ  культури і туризму 

міськвиконкому 

У   звітному  році  робота  бібліотек  Знам’янської  

міської  ЦБС  була  спрямована  на  створення  образу  

теплого,  затишного  дому,  де уважно прислухаються до 

думок і побажань різних вікових та соціальних груп.  

Впродовж року відбувалися заходи, приурочені національно-

патріотичному вихованню. До Дня пам’яті учасників бойових 

дій на території інших держав бібліотекарі провели: бесіду 

«Афган – неизвестная война», майстер-клас «Листівка для 



воїна АТО», історичний репортаж «Уклін живим – героям 

слава», урок слави «Тільки пам’ять не сивіє», тематична 

екскурсія «Український воїн: зв’язок поколінь», демонстрація 

слайдів «Вони змогли перемогти», книжкова виставка 

«Оборона, визволення України», та ін. «Бібліотека 

українського воїна» - під такою назвою в місті триває 

Всеукраїнська акція зі збору книг для військових, метою якої 

є підтримка бойового духу та патріотичного виховання 

українських військовослужбовців. Організатором заходу в 

Знам’янці виступила централізована бібліотечна система. Як 

результат - у центральній міській бібліотеці відбулася 

передача книг, зібраних мешканцями міста, командуванню 

військової частини А1469, яка знаходиться в Канатовому. 

8.  Проводити в міському 

краєзнавчому музеї та в 

міському Палаці культури 

тематичні заходи, 

концерти, вечори, 

тематичні виставки, 

експозиції, присвячені 

пам’яті земляків-героїв 

2011-2020 

роки 

відділ  культури і туризму 

міськвиконкому 

Протягом року міський Палац культури проводив велику 

кількість заходів для ветеранів міста. Це святкові заходи, 

приурочені до загальнодержавних свят (Новорічні заходи,      

23 лютого, 8 березня, 9 травня, День матері, День людей 

похилого віку, День інвалідів, День визволення України та 

міста тощо). Організовуються концертні програми за участю 

самих ветеранів, які є учасниками художньої самодіяльності 

міського Палацу культури. Вже традиційними стали заходи 

для колишніх керівників  та для ветеранів підприємств міста. 

Проводяться зустрічі з ветеранами війни та праці у дитячих та 

молодіжних клубах за інтересами МПК. Активну участь 

приймають ветерани і в роботі асоціації народних умільців. Їх 

роботи завжди прикрашають виставки аматорів народного 

мистецтва як міста так і області.   

 При міському Палаці культури працює хор «Ветеран», 

які є знані не тільки в місті, а і в області. З 2012 року 

функціонує фольклорній ансамбль «Берегиня». 

Приділяється велика увага роботі любительському клубу 

«Ветеран». В рамках клубу, кожного місяця, проходять  

тематичні зустрічі, творчі вечори та концертні програми. Не 

проходить жодне засідання без музичних вітань для ветеранів 



від учасників художньої самодіяльності МПК та закладів 

культури міста. Серед самих учасників клубу створена  творча 

група, яка  на кожне засідання готує свої концертні та 

гумористичні номери. Клуб Ветеран» є одним із 

найактивніших любительських об’єднань міста.    

До міської галузі культури у 2015 році був включений 

Будинок культури смт. Знам’янка Друга - місце культурного 

життя громади селища. Робота закладу спрямована на 

відродження, популяризацію традицій, звичаїв та обрядів, 

розвиток творчості дітей, молоді, дорослих, підтримку 

творчого руху ветеранів, а також на організацію змістовного 

дозвілля мешканців селища. Нині тут функціонують                

4 колективи художньої самодіяльності та 4 любительських 

об’єднання, які відвідують близько 160 учасників різного 

віку. А саме: вокальний колектив «Горлиця», гурт «Веселі 

музики», концертно-театральна студія, клуб «Майстриня»,  

ВІА «PUMA», гурток «Творча майстерня» декоративно-

ужиткового мистецтва, клуб любителів шахів та шашок та 

клуб «Кому за...». Згідно з планом у Будинку культури було 

проведено 52 різнопланових заходи, серед яких: вечори 

відпочинку, конкурсно-розважальні програми,  концерти, 

спортивно-масові заходи, виставки народних умільців, тощо.  

Свій спектр діяльності у роботі зі збереження 

історичної пам’яті має і міський краєзнавчий музей. Протягом 

2015 року співробітниками музею проводилися наукові 

дослідження за темами: Історія міста у долях знам’янчан (збір 

свідчень старожилів про Знам’янку у різні історичні періоди), 

Археологія краю, Заселення краю І пол. ХVІІІ ст., Визволення 

міста, Історія і традиції української народної вишивки. Крім 

того постійно проводиться робота з комплектування фондів 

музею за темами: Рідне місто моє, Гілки Шевченкового роду, 

Видатні земляки, Залізниця: історія, люди, події та ін. 

9.  Подати матеріали до 

обласного каталогу 

2015-2020 

роки 

відділ культури і туризму 

міськвиконкому 

        Проведена інформаційно-роз’яснювальна робота серед 

місцевих художників, в результаті якої з’ясовано, що митців, 



„Перемога у творчості 

художників –земляків” (за 

наявності) 

 які працюють у рамках цієї тематики, немає. 

10.  Забезпечити підготовку 

циклу телевізійних 

програм на тему: „Війна у 

творах мистецтва” 

2011-2020 

роки 

міська телерадіокомпанія         Міська телерадіокомпанія перестала існувати у 2011 році 

11.  Створити електронну базу 

усіх військовослужбовців, 

партизан та підпільників, 

які загинули під час 

Великої Вітчизняної війни 

на території міста. 

Продовжити збирання 

спогадів учасників бойових 

дій у Великій Вітчизняній 

війні, живих свідків подій 

часів Великої Вітчизняної 

війни. Подати матеріали до 

багатотомної книги 

спогадів “Війна. Свідчення 

сердець” 

до 2012 року міський архівний відділ, 

міський краєзнавчий музей 

спільно з міською 

організацією ветеранів 

України, відділом освіти 

          На протязі року працівники архівного відділу 

продовжували роботи по виявленню додаткових матеріалів 

про учасників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, 

збирали анкетні дані, спогади, документи та фотоматеріали 

учасників бойових дій.  

         У 2015/2016 навчальному році до пошукової роботи 

залучаються члени пошукових груп шкіл м. Знам’янки, члени 

ради ветеранів.       

          У архівному відділі зберігаються анкетні дані (у 

паперовому вигляді) військовослужбовців, партизан та 

підпільників, які загинули під час бойових дій на території 

міста. Є дані про місця їх поховання. 

          В рамках підготовки до відзначення 70-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, 

проведення Всеукраїнської естафети пам’яті „Слава 

визволителям України” з метою увічнення безсмертного 

подвигу наших земляків у Великій Вітчизняній війні  1941-

1945 років, вшанування пам’яті полеглих у боротьбі за 

свободу Батьківщини, посилення соціального захисту 

ветеранів Великої Вітчизняної війни та продовження традиції 

шанобливого ставлення до ветеранів війни і пам’яті про 

Перемогу силами відповідальних закріплених за ветеранами 

війни, школярами, членами ветеранської організації, 

працівниками міського краєзнавчого музею проведена робота 

по збору фотоматеріалів часів Великої Вітчизняної війни, 

спогадів фронтовиків, їх аналізу та узагальненню.  

Ці матеріали видано окремою збіркою спогадів 



ветеранів війни в травні 2015 року. Книги були вручені 

кожному ветерану ВВв, кожній загальноосвітній школі, 

кожному причетному до підготовки матеріалів.  

          Багатотомна книга спогадів “Війна. Свідчення сердець” 

планувалася до випуску Кіровоградською ОДА. На даний час 

робота в цьому напрямку призупинена.  

12.  Розглянути питання 

встановлення у місті 

меморіальних дошок, які 

увічнюють подвиг 

військових частин, що 

визволяли відповідну 

територію під час Великої 

Вітчизняної війни 

2013 -2014 

роки 

виконавчий комітет           9 травня 2015 року під час святкових заходів з нагоди 

відзначення 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї 

річниці завершення Другої світової війни відбулося урочисте 

відкриття дошки - пам’ятного  знаку, що увічнює  подвиг 

військових  частин, які визволяли м. Знам’янку у роки ВВв 

13.  Забезпечити якісне 

надання  медичних послуг 

ветеранам війни в 

лікувальних закладах міста 

відповідно до вимог 

чинного законодавства 

2011-2020 

роки 

міськвиконком, ЦРЛ, 

відділкова лікарня 

Протягом 2015 року кожен ветеран, який брав 

безпосередню участь у бойових діях, обстежений лікарями 

центральної районної лікарні та медпрацівниками селищної 

амбулаторії, пролікований амбулаторно або оздоровлений 

стаціонарно.  

В  лікарняних закладах міста виділені окремо палати 

по відділенням для інвалідів Великої Вітчизняної війни, які 

укомплектовані необхідними меблями та  обладнанням. 

Станом на 01.01.2016 року в Знам’янській ЦРЛ виділено        

14 ліжок (6 палат) для лікування ветеранів війни, у                 

КЗ "Знам'янська міська лікарня" ім. А.В.Лисенка - 11 ліжок    

(5 палат).  

Діагностична апаратура, яка є в наявності в лікарнях 

міста, використовується для обстеження інвалідів Великої 

Вітчизняної війни поза чергою. В Знам’янській центральній 

районній лікарні створений резерв медикаментів для надання 

невідкладної медичної допомоги ветеранам війни в перші дні 

лікування. Крім цього, на базі поліклінічного відділення 

Знам'янської центральної районної лікарні працює центр 

ранньої діагностики, послугами якого користуються також і 



ветерани війни нашого міста. Робота центру спрямована на 

профілактику захворювань, ранню їх діагностику, що сприяє 

підвищенню ефективності лікування.   

В лікарнях  ведеться облік самотніх ветеранів, 

інвалідів, закріплених по територіальним дільницям за 

лікарями-терапевтами, виділені палати для лікування 

хронічно-хворих людей літнього віку. Ветерани та інваліди, 

які працювали та працюють на залізниці, застраховані і мають 

страховий поліс, за яким мають можливість пройти курс 

лікування і отримати медикаменти безкоштовно в                   

КЗ "Знам'янська міська лікарня" ім. А.В.Лисенка. 

На безкоштовне лікування в амбулаторних умовах на 

одного ветерана виділено 122,75 грн. Станом на 01.01.2016 

року проліковано на денному  стаціонарі Знам’янської ЦРЛ 

150 ветеранів війни, в стаціонарі вдома - 456, амбулаторно -

774.  

На харчування ветеранів в стаціонарі Знам’янської 

ЦРЛ витрачено 12033,94 грн., на амбулаторне безкоштовне 

медичне лікування – 1269,75 грн. 

Для хворих ветеранів війни, які перебувають на 

лікуванні в стаціонарі, витрати на харчування на 1 ліжко/день 

складають 17,72 грн., витрати на ліки - 5,63 грн.  

На території міста та лікарняних установ 

функціонують аптеки та їх філіали, які здійснюють  продаж 

лікарських засобів для ветеранів та інвалідів зі знижками від 

3% до 10%.  

14.  Забезпечити першочергове 

проведення безоплатного 

зубопротезування 

ветеранів 

Великої Вітчизняної війни  

2011-2020 

роки 

міськвиконком, ЦРЛ           На протязі 2015 року зубопротезовано 7 ветеранів на 

суму 1694,86 грн.   

 

15.  Забезпечити своєчасну 

виплату інвалідам 

компенсацій на бензин, 

2011-2020 

роки 

 

управління праці та 

соціального захисту 

населення Знам'янського 

            В 2015 році 78 інвалідам виплачена компенсація на 

автопослуги, бензин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів на загальну суму 20,0 тис. грн. 



ремонт, технічне 

обслуговування 

автомобілів та транспортне 

обслуговування 

міськвиконкому 

16.  Забезпечувати ветеранів 

Великої Вітчизняної війни 

путівками на санаторно-

курортне лікування та 

виплату грошової 

компенсацій вартості 

санаторно-курортного 

лікування 

2011-2020 

роки 

управління праці та 

соціального захисту 

населення Знам'янського 

міськвиконкому 

          Протягом звітного періоду по путівках оздоровлено      

83 особи в санаторіях України, в т.ч. 20 осіб – в                      

КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» 

Кіровоградської обласної ради (9 – путівок, 11 – курсівок), 

проліковано в Кіровоградському обласному госпіталі для 

інвалідів Вітчизняної війни 64 ветерана війни.   

            Виплачена компенсація за невикористане санаторно-

курортне лікування 31 інваліду на суму 9,0 тис. грн. 

17.  Забезпечити 

відшкодування витрат на 

поховання учасників 

бойових дій та інвалідів 

війни 

 

2011-2020 

роки 

управління праці та 

соціального захисту 

населення Знам'янського 

міськвиконкому 

 

Управлінням соціального захисту населення 

Знам’янського міськвиконкому здійснюється відшкодування 

витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни 

міста спеціалізованому міському комунальному підприємству 

«Ритуал» в межах затвердженої цим рішенням вартості послуг 

за рахунок коштів обласного бюджету.  

За 2015 рік допомога на поховання 10 інвалідів війни 

та 4 учасників бойових дій виплачена в сумі 20,0 тис. грн.  

18.  Своєчасно виплачувати 

щорічну разову грошову 

допомогу ветеранам війни 

та жертвам нацистських 

переслідувань  

(до 5 травня) 

2011-2020 

роки 

управління праці та 

соціального захисту 

населення Знам'янського 

міськвиконкому 

 

В 2015 році своєчасно нарахована та виплачена 

щорічна разова грошова допомога до 5 травня 934 особам на 

суму  628,8 тис. грн.  

 

19.  Здійснювати фінансування 

наданих ветеранам війни та 

прирівняним до них 

особам пільг на оплату 

житлово-комунальних 

послуг і енергоносіїв та на 

придбання твердого палива 

і скрапленого газу 

2011-2020 

роки 

управління праці та 

соціального захисту 

населення Знам'янського 

міськвиконкому 

 

          За рахунок коштів субвенції з Державного бюджету 

профінансовано на оплату житлово-комунальних послуг, 

послуг зв'язку, пільговий проїзд та інших, передбачених 

чинним законодавством, пільг ветеранам війни на загальну 

суму 5981,7 тис. грн. 

          Забезпечено нарахування та виплата пільг готівкою на 

придбання твердого палива 77 домогосподарствам та 

скрапленого балонного газу 24 домогосподарствам. 



20.  

  

Проводити безоплатні 

капітальні ремонти 

власних житлових 

будинків і квартир 

інвалідів війни, які того 

потребують, відповідно до 

обліку в міськвиконкомі 

2011-2020 

роки 

управління 

містобудування, 

архітектури та ЖКГ, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення Знам'янського 

міськвиконкому 

Відповідно до Закону України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, постанов Кабінету 

Міністрів України від 16.02.1994 року № 94 „Про порядок 

надання пільг, передбачених ЗУ „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” та від 20.05.2009 року № 565 

„Про затвердження Порядку проведення безоплатного 

капітального ремонту власних житлових будинків і квартир 

осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий 

поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають 

на це право” при виконкомі діє спеціальна комісія з питань 

проведення безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир, яка подає на затвердження 

міськвиконкому проекти рішень, кошторисні розрахунки і 

вартість капітальних ремонтів будинків (квартир) ветеранів 

Великої Вітчизняної війни. 

Станом на 01.01.2016 року в повному обсязі виконані 

роботи по безоплатному капітальному ремонту житла               

4 особам на суму 32,7  тис. грн.  

21.  Продовжити роботу по 

оформленню куточків 

Бойової та Трудової Слави 

в освітніх закладах 

до 1 травня 

2015 року 

міський відділ освіти, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

            У 2015/2016 навчальному році активно включились до 

проведення  естафети пам’яті «Слава визволителям України» 

школярі та активісти туристсько-краєзнавчого клубу 

«Чорнолісся». В закладах освіти  розроблені  туристичні 

маршрути для відвідування учнівською молоддю місць, 

пов’язаних з подіями Великої Вітчизняної війни 1941-1945  

років. 

          Матеріали проведеної роботи висвітлюються на сайті 

відділу освіти, відображені в музейних експозиціях   

навчальних закладів та  куточках Бойової і Трудової Слави 

про бойовий та трудовий подвиг земляків.  

22.  Брати участь у проведенні 

міської акції «Зірка 

пам’яті» 

2011-2020 

роки 

міський відділ освіти, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

          Протягом 2015 року в усіх навчальних закладах              

м. Знам’янка  проведено  додаткове уточнення списків  

ветеранів  Великої Вітчизняної війни.  За кожним ветераном 

Великої Вітчизняної війни проведене додаткове 

перезакріплення. Призначені відповідальні вчителі шкіл міста 



та учасники волонтерських загонів, їм  надані телефони 

«гарячої лінії школи» (телефон директора, завуча школи, 

заступників з виховної роботи).   

          З початком весняних та осінніх робіт проводяться 

заходи з відвідування волонтерами  ветеранів та надання їм 

допомоги, вивчаються питання проведення невідкладних 

робіт.  

          Учнівські колективи навчальних закладів міста спільно 

з громадською організацією Товариства Червоного Хреста 

України в рамках щорічної акції „Три овочі” зібрані овочі та 

фрукти протягом вересня-листопада 2015 року вручили 

потребуючим ветеранам війни. 

          Волонтерами закладів освіти системно проводиться  

опитування з проблемних питань життєдіяльності ветеранів, 

надання відповідної допомоги спільно із  соціальними 

службами. Патріотичне вихованні учнів є провідним 

напрямком виховання молодих громадян України. 

23.  Організовувати виставки 

дитячих творчих робіт, 

присвячених Перемозі у 

Великій Вітчизняній війні 

2011-2020 

роки 

міський відділ освіти, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

         У 2015/2016 навчальному році відповідно до планів 

виховної роботи в закладах освіти  пройшли заходи в рамках 

проведення естафети пам’яті, присвячені учасниками бойових 

дій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років: 

- створення плакату "Миру в світі бути";  

- тематична виставка малюнків; 

- тематичні години спілкування; 

- майстер-клас, конкурс по виготовленню декоративних 

виробів із паперу та бісеру. 

9 грудня 2015 року, під час проведення урочистостей 

на базі ЦДЮТ з нагоди відзначення 72-ї річниці визволення 

міста Знам’янка від фашистських загарбників, була 

організована виставка дитячих творчих робіт. Під час 

святкового концерту діти із загальноосвітніх шкіл міста 

подарували на згадку кожному ветерану пам'ятний сувенір, 

виготовлений власними руками. 

24.  Проводити у навчальних 2011-2020 міський відділ освіти,            У  2015 році  в навчальних закладах міста  пройшли 



  закладах загальношкільні 

лінійки до Дня Перемоги 

«Пам’яті вірні», години 

спілкування, круглі столи, 

дискусії та інші заходи 

згідно з планом роботи 

роки загальноосвітні навчальні 

заклади 

заходи по увічненню героїчного подвигу захисників та 

визволителів Вітчизни, в рамках яких було проведено: 

- бібліотечну виставку-огляд літератури з нагоди 

пам’ятної дати визволення Знам’янки від фашистських 

загарбників; 

- виховний захід з нагоди відзначення 72-ї річниці 

визволення міста Знам’янка від фашистських 

загарбників «На крилах пам’яті»; 

- на уроках історії, української літератури - «Уроки 

пам’яті»; 

- лінійку-реквієм «Слава Вам, ветерани!»; 

- акцію «Грані добра» (допомога ветеранам Великої 

Вітчизняної війни); 

- написання рефератів «Подвиг непідвладний часу»; 

- диспут «Що таке патріотизм?»; 

- усний журнал «Живі у пам’яті народній»; 

- бесіди «Хто вони – воїни ветерани?»; 

- години спілкування «Недописані сповіді, які опалила 

війна», «Подвиг солдата», «Живи і пам’ятай подвиг 

українського народу». 

25.  Упорядкування військово-

меморіального кладовища 

та обеліску Слави, 

братської могили воїнів 

партизанів у сел. Знам’янка 

та могили Героя 

Радянського Союзу 

М.Панаріна 

2011-2020 

роки 

міський відділ освіти, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

        Протягом навчального року учні загальноосвітніх 

закладів міста беруть активну участь в упорядкуванні 

вказаних місць поховань загиблих воїнів. До цієї роботи 

активно залучаються волонтери ЗНЗ та вихованці ПНЗ.  

26.  Брати участь у щорічній 

обласній історико-

краєзнавчої акції 

учнівської та студентської 

молоді ”Війна у пам’яті, 

біль - у серці” 

2014-2020 

роки 

міський відділ освіти, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

        У 2015/2016 навчальному році заходи обласної акції 

проводяться за окремим планом  в ЗНЗ та ПНЗ. Протягом 

2015 року краєзнавці здійснили походи по місцям боїв 

партизанів Чорнолісся. Матеріали проведеної роботи та фото 

знаходяться у музейних куточках  ЗНЗ. 



27.  Проводити зустрічі з 

ветеранами Великої 

Вітчизняної війни   

2011-2020 

роки 

міський відділ освіти, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

         Виконано. Матеріали висвітлені на сайті відділуосвіти.  

28.  Забезпечити проведення 

виставок кращих 

методичних розробок 

виховних заходів, 

присвячених Дню 

Перемоги 

2011-2020 

роки 

міський відділ освіти, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

         Протягом 2015/2016 року забезпечене вдосконалення  

методичних  розробок  виховних шкільних та позашкільних  

заходів по патріотичному вихованню молоді, які реалізуються 

під час проведення уроків, класних годин в ЗНЗ та під час 

проведення міських заходів в ЦДЮТ. 

29.  Запровадити проведення на 

уроках історії, української 

літератури „Уроків 

пам’яті” 

щороку 7-8 

травня 

протягом 

2011-2020 

років 

міський відділ освіти, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

        В закладах освіти в 2015/2016 навчальному році 

проведено:  

 лекції «Знам’янка – центр партизанської боротьби за  

Кіровоградщину»; 

 виставки у шкільних  музейних  куточках «Битва за 

Знам’янку»; 

 семінари «Життя знам’янчан під час нацистського 

«нового» порядку»; 

 диспути «Втрати знам’янчан під час Великої 

Вітчизняної війни» 

30.  Скласти поетапний план-

графік ремонту та 

реставрації існуючих 

меморіалів, обелісків і 

пам'ятників 

до 30 квітня 

2011 року 

управління 

містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

міськвиконкому, методист 

з пам’яткоохоронної 

справи відділу культури і 

туризму 

         До виконання  ремонтних робіт пам'ятних споруд з 

нагоди 70 річчя Перемоги долучились підприємства та 

організації міста, приватні підприємці. Утримання  

Військового  меморіального  кладовища проводиться 

Знам’янським спеціалізованим міським комунальним 

підприємством «Ритуал» по мірі необхідності. 

31.  Провести паспортизацію 

пам’яток історії періоду 

Великої Вітчизняної війни. 

Сформовану облікову 

документацію передати до 

архіву відділу охорони 

2011- 2012 

роки 

методист з 

пам’яткоохоронної справи 

відділу культури і туризму 

 

 

         Станом на 1 січня  2016 року у місті Знам'янка 

знаходяться 17 історичних пам'яток культурної спадщини,      

13 з яких були внесені до Державного реєстру нерухомих 

пам'яток України  і  входять  до  переліку  пам'яток  



культурної спадщини 

облдержадміністрації 

культурної  спадщини  по  м. Знам'янка Кіровоградської 

області. Вони мають визначених балансоутримувачів, 

використовуються за призначенням та перебувають у 

задовільному стані. 
32.  Взяти  участь у формуванні 

Єдиного національного 

реєстру пам’яток Великої 

Вітчизняної війни 

2011-2020 

роки 

методист з 

пам’яткоохоронної справи 

відділу культури і туризму 

33.  Провести архівні 

дослідження з метою 

виявлення місць боїв, 

невстановлених раніше 

поховань часів Великої 

Вітчизняної війни, їх 

ексгумації, ідентифікації, 

депонування та 

перепоховання 

ексгумованих останків на 

території міста 

2011-2020 

роки 

методист з 

пам’яткоохоронної справи 

відділу культури і туризму 

         В місті відсутні фахівці в цьому напрямку роботи, тому 

архівні дослідження не проводились.  

34.  Забезпечити утримання в 

належному стані 

пам’ятників та місць 

поховань загиблих воїнів  

 

2011- 2020 

роки 

управління 

містобудування, 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

 

          На території м. Знам’янка, смт. Знам’янка Друга та         

с. Водяне знаходиться 5 місць поховань та 5 пам’яток історії, 

що пов’язані з подіями Великої Вітчизняної війни. 

          Знам’янським спеціалізованим міським комунальним 

підприємством «Ритуал» та працівниками з благоустрою 

УМА та ЖКГ постійно здійснюється утримання Військового 

меморіального кладовища та пам’ятних знаків.  

           Пам’ятки історії та місця поховань радянських воїнів 

утримуються в належному стані.  

 

 

 


