
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  

від 25 січня 2021 року           № 10

Про організацію відзначення в місті
Дня Державного Прапора України та
30-ї річниці незалежності України 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 42 Закону України
“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  відповідно  до  Указу  Президента
України  від  21  жовтня  2020  року  №  459  “Про  відзначення  30-ї  річниці
незалежності  України”, розпорядження  голови  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  від  14  грудня  2020  року № 843-р “Про організацію
відзначення  в  області  Дня  Державного  Прапора  України  та  30-ї  річниці
незалежності України”, з метою забезпечення гідного відзначення у місті Дня
Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України:

1. Утворити міський організаційний комітет з підготовки та відзначення
Дня  Державного  Прапора  України  та  30-ї  річниці  незалежності  України  у
складі згідно з додатком.

2. Затвердити заходи щодо відзначення в місті Дня Державного Прапора
України та 30-ї річниці незалежності України (додаються).

3. Встановити, що фінансування видатків на організацію та проведення
заходів здійснюється у межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на
2021  рік  по  головних  розпорядниках  коштів  —  виконавцях  заходів,  та  за
рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.  Виконавчим  органам  Кропивницької  міської  ради  надати  на
узагальнення інформацію відділу з питань внутрішньої політики про виконання
заходів  щодо  відзначення  в  місті  Дня  Державного  Прапора  України
та 30-ї  річниці незалежності  України (в електронному вигляді)  до 25 серпня
2020 року.

5.  Відділу  з  питань  внутрішньої  політики  забезпечити  підготовку
узагальненої  інформації  про  відзначення  в  місті  Дня  Державного  Прапора
України  та  30-ї  річниці  незалежності  України  управлінню  комунікацій  з



2

громадськістю та інформаційної діяльності Кіровоградської обласної державної
адміністрації до 26 серпня 2021 року.

6. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на секретаря
міської ради О.Колюку.

Міський голова          Андрій РАЙКОВИЧ

Дмитро Татарченко 35 83 73



Додаток
до розпорядження міського голови
25 січня 2021 року № 10

СКЛАД
міського організаційного комітету з підготовки та відзначення

Дня Державного Прапора України та 
30-ї річниці незалежності України

Г  олова організаційного комітету  

РАЙКОВИЧ
Андрій Павлович

- Кропивницький міський голова

Заступники голови організаційного комітету:

КОЛОДЯЖНИЙ 
Сергій Олександрович

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

КОЛЮКА
Олег Сергійович

- секретар міської ради

Члени   організаційного комітету:  

ВОВК 
Юлія Миколаївна

- начальник управління соціальної підтримки 
населення

ГОРБЕНКО
Оксана Анатоліївна

- начальник відділу з питань внутрішньої 
політики

ГРОМКО
Світлана Петрівна

- заступник начальника відділу кадрової 
роботи

ЖИТНИК
Віктор Петрович

- начальник управління розвитку транспорту 
та зв’язку

ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ
Віктор Олександрович

- голова Фортечної районної у місті 
Кропивницькому ради



2

КОВАЛЕНКО
Сергій Миколайович

- начальник управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення

КОСТЕНКО 
Лариса Давидівна

- начальник управління освіти

КУЧЕР
Микола Миколайович

- директор КП “Управління будинками 
Міської ради міста Кропивницького”

ЛУЗАН
Леонід Миколайович

- голова Громадської ради при Виконавчому 
комітеті Кропивницької міської ради 

МАРЧЕНКО
Любов Миколаївна

- староста Новенського старостинського 
округу Кропивницької міської ради

НАЗАРЕЦЬ
Анна Федорівна

- начальник управління культури і туризму

ПОНОМАРЕНКО
Сергій Анатолійович

- старший інспектор з превентивної 
комунікації відділу превенції 
Кропивницького ВП ГУНП в 
Кіровоградській області

РАЗУМЕНКО 
Олена Леонідівна

- начальник організаційного відділу

РАХУБА
Ніна Афанасіївна

- директор департаменту — начальник 
управління економіки департаменту з 
питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій

САВЧЕНКО
Тетяна Миколаївна

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

СТЕЦЮК 
Володимир Нилович

- голова Подільської районної у місті 
Кропивницькому ради

ЧЕРКАССЬКА
Катерина Володимирівна

- т.в.о. начальника управління молоді та 
спорту
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ЯКУНІН 
Сергій Володимирович

- начальник відділу по роботі із засобами 
масової інформації

Начальник відділу з питань
внутрішньої політики          Оксана ГОРБЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
25 січня 2021 року № 10

ЗАХОДИ
щодо відзначення в місті Дня Державного Прапора України та 

30-ї річниці незалежності України

1. Провести в місті  Кропивницькому за участю учасників бойових дій,
учасників  ООС  (АТО),  військовослужбовців,  волонтерів,  представників
громадськості, політичних партій, об’єднань громадян, релігійних організацій,
депутатів Кропивницької міської ради урочисті заходи з нагоди:

1)  Дня  Державного  Прапора  України  (церемонії  підняття  Державного
Прапора України)

Відділ з питань внутрішньої 
політики, управління культури і 
туризму, організаційний відділ,
керівники виконавчих органів, 
Фортечна районна у місті 
Кропивницькому рада, Подільська
районна у місті Кропивницькому
рада, відділ з питань інфраструктури
Новенського старостинського округу

Серпень 2021 року 

2) 30-ї річниці незалежності України

Відділ з питань внутрішньої 
політики, управління культури і 
туризму, відділ кадрової 
роботи, управління освіти, 
управління молоді та спорту, 
організаційний відділ,
керівники виконавчих органів,
Фортечна районна у місті 
Кропивницькому рада,
Подільська районна у місті 
Кропивницькому рада, відділ 
з питань інфраструктури
Новенського старостинського округу

Серпень 2021 року
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2.  Провести  церемонії  покладань  квітів  до  пам’ятників  та  пам’ятних
знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за
незалежність України, учасників ООС (АТО)

Відділ з питань внутрішньої
політики, управління соціальної
підтримки населення, управління 
культури і туризму, управління 
освіти, Фортечна районна у місті
Кропивницькому рада, Подільська 
районна у місті Кропивницькому 
рада, відділ з питань інфраструктури
Новенського старостинського округу

Серпень 2021 року

3. Забезпечити подання у визначені терміни до відділу кадрової роботи
Кропивницької  міської  ради  матеріалів  щодо  нагородження  державними
нагородами,  відзнаками  обласної  державної  адміністрації  і  обласної  ради,
міської ради та виконавчого комітету м.Кропивницького військовослужбовців,
учасників  ООС  (АТО),  волонтерів,  представників  галузей  господарського
комплексу,  соціальної  сфери,  творчих  спілок,  органів  місцевого
самоврядування,  ветеранів  праці,  трудових  колективів,  громадських  та
релігійних  діячів  за  вагомий  внесок  у  розвиток  та  становлення  української
державності, громадянського суспільства

Керівники виконавчих органів, 
Фортечна районна у місті
Кропивницькому рада, Подільска
районна у місті Кропивницькому
рада, відділ з питань інфраструктури
Новенського старостинського округу

Червень-липень 2021 року

4. Організувати вручення відзнак військовослужбовцям, учасникам ООС
(АТО),  волонтерам,  представникам  галузей  господарського  комплексу,
соціальної сфери, творчих спілок, органів місцевого самоврядування, ветеранів
праці, трудових колективів, громадських та релігійних діячів за вагомий внесок
у розвиток та становлення української державності, громадянського суспільства

Відділ кадрової роботи, керівники
виконавчих органів, Фортечна районна
у місті Кропивницькому рада, 
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Подільська районна у місті 
Кропивницькому рада, відділ з питань 
інфраструктури Новенського
старостинського округу

Серпень 2021 року

5. Забезпечити:
1)  благоустрій  міста,  упорядкування  пам’ятних  знаків,  місць  поховань

борців  за  незалежність,  суверенітет  та  територіальну  цілісність  України,
загиблих учасників Революції Гідності, учасників ООС (АТО)

Головне управління житлово-
комунального господарства,
управління освіти, Фортечна районна
у місті Кропивницькому рада, 
Подільська районна у місті 
Кропивницькому рада, відділ з питань
інфраструктури Новенського
старостинського округу

Серпень 2021 року

2)  святкове  тематичне  оформлення  міста  Кропивницького,  селища
міського  типу  Нового,  встановлення  державних  прапорів  України  на
адміністративних будівлях підприємств, установ, організацій

Керівники виконавчих органів, 
КП “Управління будинками”, 
Фортечна районна у місті
Кропивницькому рада, Подільська
районна у місті Кропивницькому 
рада, відділ з питань інфраструктури
Новенського старостинського округу

Серпень 2021 року

3) підготовку та розміщення соціальної реклами

Управління містобудування та 
архітектури, відділ з питань
внутрішньої політики

Серпень 2021 року
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6. Організувати проведення:
1)  засідань  за  круглим  столом,  онлайн-зустрічей,  присвячених

30-й річниці незалежності України, шляхам розвитку держави та її сьогоденню,
консолідації суспільства у справі розбудови України як європейської держави

Відділ з питань внутрішньої 
політики, управління освіти 
управління культури і туризму,
управління молоді та спорту

Січень-серпень 2021 року

2)  медійних,  виставкових,  інших  інформаційно-освітніх,  культурно-
мистецьких та патріотично-виставкових заходів, спрямованих на донесення до
широкого  загалу  інформації  про  багатовікову  історію,  важливі  події  та
персоналії українського державотворення, державні символи України

Управління культури і туризму
управління освіти, управління
молоді та спорту

Січень-серпень 2021 року

7.  Забезпечити  реалізацію  заходів  Комплексної  програми  підтримки
учасників  антитерористичної  операції,  операції  Об’єднаних  сил  в  східних
областях України та членів їх сімей на 2021 рік

Управління соціальної підтримки
населення, керівники виконавчих

 органів

Січень-серпень 2021 року

8. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення
національної  єдності,  розбудову  держави,  популяризацію  національних
традицій  та  державних  символів  України,  утвердження  позитивного  іміджу
України в світі

Відділ з питань внутрішньої
політики, управління соціальної 
підтримки населення, управління 
культури і туризму, управління 
молоді та спорту

Січень-серпень 2021 року
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9. Організувати широке висвітлення на офіційному вебсайті міської ради
заходів  з  підготовки  та  відзначення  Дня  Державного  Прапора  України
та 30-ї річниці незалежності України

Відділ по роботі із засобами
масової інформації 

Серпень 2021 року

10. Звернутися до релігійних громад міста різних конфесій із пропозицією
проведення 24 серпня 2021 року молебнів за Україну

Відділ з питань внутрішньої 
політики

Серпень 2021 року

11. Забезпечити:
1)  медичний супровід масових заходів  під час відзначення в місті  Дня

Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України

Управління охорони здоров’я

Серпень 2021 року

2)  громадський  порядок,  особисту  та  майнову  безпеку  громадян,
дотримання правил дорожнього руху, попередження надзвичайних ситуацій у
місцях проведення масових заходів, пов’язаних з підготовкою та відзначенням
Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України

Кропивницький ВП ГУНП
в Кіровоградській області,
Управління патрульної поліції ГУНП
в Кіровоградській області

Серпень 2021 року

Начальник відділу з питань
внутрішньої політики          Оксана ГОРБЕНКО


