
Пояснювальна записка  
до проекту рішення міської ради  

«Про встановлення пам’ятного знаку 
 на честь увічнення пам’яті Голого В.А.» 

 
Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це питання. Лист КОДА від 

25.11.2014р. № 26-2166-/1-2 «Про встановлення пам’ятних знаків учасникам АТО»; Рішення 

виконкому № 52 від 25.12.2015р. «Про затвердження  міської Програми соіальної. підтримки 

сімей загиблих учасників АТО. 2016-20рр.» 
 
Потреба і мета прийняття рішення. Вшануввання пам’яті Голого В.А. відповідно до 

Положення про порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних 

та інформаційних дошок на території м. Знам’янка, затвердженого рішенням міської ради від 

24 січня 2014 року №1201 та враховуючи рішення виконавчого комітету від 4.08.2016 № 220. 
«Про погодження місця встановлення пам’ятного знаку на честь увічнення пам’яті Голого 

В.А.» 
 
Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення. 
Патріотичне виховання дітей та молоді на прикладі належного вшанування пам’яті полеглого 

воїна АТО - Голого В.А. 
 
Механізм виконання рішення.  
Встановити пам’ятний знак на фасаді будинку  по вул. Віктора Голого, 83 на честь увічнення 

пам’яті мешканця будинку, учасника антитерористичної операції на Сході України, який 

загинув захищаючи суверенітет та цілісність України – Голого В. А. Фінансові витрати на 

виготовлення і встановлення  віднести за рахунок ініціаторів встановлення пам’ятного знаку. 
 
Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, або іншого 

місця оприлюднення.  
 
Начальник відділу культури і туризму Знам’янського міськвиконкому Бабаєва С.М.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



сесія Знам’янської міської ради 
сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
від        2016  року                                                                    № 

м. Знам’янка 
 
 

Про встановлення пам’ятного знаку  
на честь увічнення пам’яті Голого В.А. 
 
 

Розглянувши можливість встановлення пам’ятного знаку на честь увічнення пам’яті 

Голого В.А., відповідно до Положення про порядок встановлення, обліку та демонтажу 

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території м. Знам’янка, 

затвердженого рішенням міської ради від 24 січня 2014 року №1201 та враховуючи рішення 

виконавчого комітету від 4.08.2016 № 220, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада   
 

В и р і ш и л а: 
 

1. Встановити пам’ятний знак на фасаді будинку по вул. Віктора Голого, 83 на честь 

увічнення пам’яті мешканця будинку, учасника антитерористичної операції на Сході 

України, який загинув захищаючи суверенітет та цілісність України – Голого Віктора 

Анатолійовича; 
2. Фінансові витрати на виготовлення і встановлення  віднести за рахунок ініціаторів 

встановлення пам’ятного знаку. 
3. Доручити відділу культури і туризму Знам’янського міськвиконкому (нач.С.Бабаєва) 

внести дані про пам’ятний знак на честь Голого В.А.  до міського реєстру пам’ятних 

знаків у м. Знам’янці. 
4. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Загородню В.Г. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

депутатської діяльності, регламенту, етики і гласності (гол. Семеніна Л.І) 
 
 
 
 

 
                         Міський голова    C. Філіпенко 

 
            
 
 


