РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 03 травня 2019року

№ 59

Про відзначення в місті Дня пам'яті
та примирення, Дня Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні
та 75-ї річниці вигнання нацистів з України
Відповідно до статей 140, 142 Конституції України, статті 42 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Указ Президента
України від 03 квітня 2019 року № 99 “Про відзначення у 2019 році Дня пам'яті
та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та
75-ї річниці вигнання нацистів з України”:
1. Утворити організаційний комітет з відзначення в місті Дня пам'яті та
примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці
вигнання нацистів з України.
2. Затвердити:
1) міський план заходів з відзначення в місті Дня пам'яті та примирення,
Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання
нацистів з України (додається);
2) склад організаційного комітету з відзначення в місті Дня пам'яті та
примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці
вигнання нацистів з України згідно з додатком.
3. Виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького, Фортечній
та Подільській районним у місті Кропивницькому радам про результати
проведеної роботи інформувати:
1) про виконання заходів з відзначення в місті Дня пам'яті та примирення,
Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відділ з питань внутрішньої
політики Міської ради міста Кропивницького до 10 травня 2019 року;
2) про виконання заходів з відзначення в місті 75-ї річниці вигнання
нацистів з України управління соціальної підтримки населення до 29 жовтня
2019 року.
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4. Відділу з питань внутрішньої політики, управлінню соціальної
підтримки населення забезпечити узагальнення наданих матеріалів та
підготовку інформації Кіровоградській обласній державній адміністрації.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря
міської ради А.Табалова, заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Н.Дзюбу.

Міський голова

Оксана Горбенко 24 08 85

А.РАЙКОВИЧ

Додаток
до розпорядження міського голови
від 03 травня 2019 року № 59
СКЛАД
організаційного комітету з відзначення в місті Дня пам'яті та примирення,
Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та
75-ї річниці вигнання нацистів з України
Співголови організаційного комітету:
ТАБАЛОВ
Андрій Олександрович

-

секретар міської ради

ДЗЮБА
Наталія Євгеніївна

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Члени організаційного комітету:
АВДІЄНКО
Дмитро Олексійович

-

начальник Кропивницького відділу
поліції ГУНП в Кіровоградській області

ВЕРГУН
Олександр Сергійович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

ВІСЯНИКОВ
Юрій Іванович

-

начальник комунального підприємства
“Ритуальна служба –спеціалізований
комбінат комунально-побутового
обслуговування”

ВОВК
Юлія Миколаївна

-

начальник управління соціальної
підтримки населення

ГОРБЕНКО
Оксана Анатоліївна

-

начальник відділу з питань внутрішньої
політики

ГОРБОВСЬКИЙ
Сергій Володимирович

-

начальник управління торгівлі та
побутового обслуговування населення
департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій
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ЖИЛІН
Валерій Петрович

-

начальник Кропивницького міського
відділу УДСНС в Кіровоградській
області

ЖИТНИК
Віктор Петрович

-

начальник
управління
транспорту та зв'язку

ЗУЄВ
Владислав Володимирович

-

військовий комісар Кропивницького
міського військового комісаріату

ЗУЄВ
Володимир Савелійович

-

голова ради Кіровоградської міської
організації ветеранів України

КОВАЛЕНКО
Сергій Миколайович

-

начальник
управління
з
питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення

КОЛОДЯЖНИЙ
Сергій Олександрович

-

начальник управління молоді та спорту

КОСТЕНКО
Лариса Давидівна

-

начальник управління освіти

КРИШКО
Олександр Володимирович

-

голова
Фортечної
районної
місті Кропивницькому ради

КУЧЕР
Микола Миколайович

-

директор КП “Управління будинками
Міської ради міста Кропивницького”

ЛУЦЕНКО
Віктор Олександрович

-

директор комунального підприємства
“Благоустрій” Міської
ради
міста
Кропивницького

САВЧЕНКО
Тетяна Миколаївна

-

т.в.о. начальника Головного управління
житлово-комунального господарства

ЛУЗАН
Леонід Миколайович

-

голова
Громадської
ради
при
Виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького

розвитку

у
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МАКАРУК
Оксана Олександрівна

-

начальник управління охорони здоров'я

НАЗАРЕЦЬ
Анна Федорівна

-

начальник
туризму

ПАЛИВОДА
Андрій Анатолійович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

ПОНОМАРЕНКО
Сергій Анатолійович

-

старший інспектор відділу превенції
патрульної поліції Кропивницького
ВП ГУНП України в Кіровоградській
області

РАЗУМЕНКО
Олена Леонідівна

-

начальник організаційного відділу

ТОТОК
Дмитро Анатолійович

-

директор комунального підприємства
електричних
мереж
зовнішнього
освітлення “Міськсвітло”

ФЕДОРОВ
Валерій Петрович

-

начальник міської
Кропивницького

ФРОСІНЯК
Руслан Вікторович

-

голова
Подільської
районної
місті Кропивницькому ради

ХРАПАК
Олександр Васильович

-

радник міського голови (на громадських
засадах)

ЦЮЦЮРА
Антон Іванович

-

начальник
Управління
патрульної
поліції в Кіровоградській області ДПП
НПУ

ЯКУНІН
Сергій Володимирович

-

начальник відділу по роботі із засобами
масової інформації

Начальник відділу з питань
внутрішньої політики

управління

культури

дружини

і

міста

О.ГОРБЕНКО

у

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 03 травня 2019 року № 59
МІСЬКИЙ ПЛАН
заходів з відзначення у 2019 році в місті Дня пам'яті та примирення, Дня
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання
нацистів з України
І. Заходи організаційного характеру
1. Забезпечити:
всебічне сприяння статутній діяльності громадських організацій ветеранів,
у тому числі шляхом надання фінансової підтримки, безкоштовного надання
приміщень, оргтехніки тощо
Управління соціальної підтримки населення,
відділ з питань внутрішньої політики
Протягом 2019 року
проведення урочистих заходів з відзначення в місті Дня пам'яті та
примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці
вигнання нацистів з України за участю керівництва Міської ради міста
Кропивницького, ветеранських організацій, учасників антитерористичної
операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, волонтерів, учасників українського визвольного руху,
громадських об'єднань, молоді, духовенства
Управління культури і туризму,
управління соціальної підтримки
населення, організаційний відділ,
відділ з питань внутрішньої політики,
управління освіти, управління молоді та
спорту, Кропивницький міський військовий
комісаріат, виконавчі комітети Фортечної та
Подільської районних у місті
Кропивницькому рад
Травень 2019 року
Жовтень 2019 року
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упорядкування та збереження військових поховань, проведення ремонту
та реставрації меморіалів та інших пам’яток Другої світової війни
1939-1945 років, Алеї Слави на меморіальному комплексі „Фортечні вали” та
Алеї почесних поховань на Рівнянському кладовищі
Головне управління житлово-комунального
господарства, управління капітального
будівництва, міська дружина,
управління освіти, управління молоді та спорту,
виконавчі комітети Фортечної та Подільської
районних у місті Кропивницькому рад
До 08 травня 2019 року
До 28 жовтня 2019 року
публічну безпеку і громадський порядок під час проведення заходів з
відзначення в місті Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України
Кропивницький відділ поліції ГУНП
в Кіровоградській області, Управління
патрульної поліції в Кіровоградській
області ДПП НПУ, міська дружина
Травень 2019 року
Жовтень 2019 року
привітання керівниками Міської ради міста Кропивницького та
районних у місті Кропивницькому рад ветеранів війни, учасників
антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях, які перебувають у лікувальних закладах
міста, та за місцем проживання
Управління охорони здоров'я,
управління соціальної підтримки населення,
виконавчі комітети Фортечної та Подільської
районних у місті Кропивницькому рад
Травень 2019 року
2. Організувати:
покладання квітів до військових меморіалів, пам'ятників та місць поховань
осіб, які загинули під час Другої світової війни 1939-1945 років та при
проведенні антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, із
залученням громадськості, студентів, школярів, військовослужбовців
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Виконавчі органи міської ради, Фортечної та
Подільської районних у місті Кропивницькому рад
05-09 травня 2019 року
Жовтень 2019 року
3. Сприяти участі громадських об'єднань ветеранів у заходах, пов'язаних із
відзначенням Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України
Управління соціальної підтримки населення,
відділ з питань внутрішньої політики
Травень 2019 року
Жовтень 2019 року
ІІ. Заходи щодо забезпечення соціально-побутових потреб, надання
медичної допомоги та матеріальної підтримки ветеранам війни,
насамперед учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам
українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертвам
нацистських переслідувань, сім’ям загиблих
(померлих воїнів, дітям війни)
1. Забезпечити:
вручення грошової допомоги ветеранам Другої світової війни від Міської
ради міста Кропивницького
Управління соціальної підтримки населення
До 09 травня 2019 року
своєчасну та у повному обсязі виплату щорічної разової грошової
допомоги ветеранам війни згідно з чинним законодавством України
Виконавчі комітети Фортечної та Подільської
районних у місті Кропивницькому рад
До 09 травня 2019 року
2. Вжити в установленому порядку необхідних заходів щодо
забезпечення соціально-побутових потреб, надання медичної допомоги та
матеріальної підтримки ветеранам війни, насамперед учасникам бойових дій,
інвалідам війни, учасникам українського визвольного руху часів Другої
світової війни, жертвам нацистських переслідувань, сім'ям загиблих
(померлих) воїнів
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Виконавчі комітети Фортечної та Подільської
районних у місті Кропивницькому рад,
управління охорони здоров'я, Головне управління
житлово-комунального господарства,
управління соціальної підтримки населення
Протягом 2019 року
3. Організувати надання ветеранам війни послуг служби “соціальне
таксі” та інших пільг відповідно до чинного законодавства
Виконавчі комітети Фортечної та Подільської
районних у місті Кропивницькому рад
Протягом 2019 року
ІІІ. Заходи інформаційно-просвітницького, суспільно-політичного,
патріотичного та виховного характеру
1.Забезпечити:
організацію та проведення у навчальних закладах, дитячо-юнацьких клубах
та закладах культури тематичних військово-патріотичних заходів, уроків
мужності, лекцій, виставок, презентацій архівних матеріалів, присвячених
подіям Другої світової війни, а також самовідданості захисників України у
боротьбі за її свободу, незалежність та територіальну цілісність, запросивши до
участі у таких заходах ветеранів війни, борців за незалежність України у
XX столітті, учасників бойових дій
Управління освіти, управління культури і туризму,
управління молоді та спорту, управління
соціальної підтримки населення, виконавчі
комітети Фортечної та Подільської районних у
місті Кропивницькому рад
Травень 2019 року
Жовтень 2019 року
організацію та проведення культурно-мистецьких заходів із відзначення
Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
та 75-ї річниці вигнання нацистів з України за участю представників органів
місцевого самоврядування, громадських об'єднань, насамперед ветеранів,
волонтерських рухів, жертв
нацистських переслідувань, учасників
антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях, молоді, духовенства
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Управління культури і туризму, управління освіти,
управління молоді та спорту, управління
соціальної підтримки населення, відділ з питань
внутрішньої політики, виконавчі комітети
Фортечної та Подільської районних у місті
Кропивницькому рад
Травень 2019 року
Жовтень 2019 року
2. Рекомендувати релігійним громадам міста відслужити заупокійні
молебні в пам'ять про загиблих визволителів України від нацистських
загарбників, військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ, що
брали участь у проведенні антитерористичної операції, заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях
Відділ з питань внутрішньої політики
08-09 травня 2019 року
28 жовтня 2019 року
3. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації:
історичних подій Другої світової війни, у тому числі на території міста;
актуальних питань соціального захисту, медичного обслуговування
ветеранів Другої світової війни, учасників бойових дій;
консолідації суспільства навколо національної пам'яті про жертовність
Українського народу у період Другої світової війни, його вагомого внеску в
перемогу над нацизмом;
заходів, що відбуваються на території міста до Дня пам'яті та
примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці
вигнання нацистів з України
Відділ по роботі із засобами масової
інформації
Протягом 2019 року

Начальник відділу з питань
внутрішньої політики

О.ГОРБЕНКО

