
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 13 липня  2021 року                     № 413

Про затвердження Положення
про Алею пам’яті загиблих 
учасників АТО, ООС

Керуючись статтею 46 Конституції України, статтею 59 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання  пункту 3.1 Заходів щодо
реалізації  Комплексної  програми  підтримки  учасників  антитерористичної
операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей
на  2017  -  2022  роки,  затверджених  рішенням  міської  ради  від  17  січня
2017  року  №  759  (нова  редакція),  з  метою належного  вшанування  пам'яті
загиблих  (померлих)  учасників  антитерористичної  операції,  операції
Об’єднаних сил в Україні Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В:

Затвердити Положення про Алею пам’яті загиблих учасників АТО, ООС,
що додається.

Секретар міської ради                                                                 Олег КОЛЮКА

Олена Тінькова  30 87 90



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради
13 липня  2021 року № 413

ПОЛОЖЕННЯ
про Алею пам’яті загиблих учасників АТО, ООС

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТА

1.1.  Алея  пам’яті  загиблих учасників  АТО,  ООС (далі  -  Алея  пам’яті)
заснована  з  метою належного  вшанування  пам'яті  загиблих  (померлих)
учасників  антитерористичної  операції,  операції  Об’єднаних  сил  в  Україні,
утвердження високої патріотичної культури в суспільстві,  виховання в молоді
поваги до полеглих за незалежність Батьківщини.

1.2.  Алея  пам’яті  розташована  на  території  Меморіального  комплексу
“Фортечні вали” міста Кропивницького.

1.3. Алея пам’яті включає художньо - декоративний стенд та інформаційні
стенди, де розміщуються фотопортрети із зазначенням коротких відомостей про
загиблих  (померлих)  учасників  антитерористичної  операції,  операції
Об’єднаних  сил,  які  брали  участь  у  захисті  територіальної  цілісності  та
державного суверенітету на Сході України, державною мовою:

прізвища, ім’я, по батькові;
число, місяць, рік народження та смерті;
військове звання.

РОЗДІЛ ІІ. КРИТЕРІЇ ДЛЯ ЗАНЕСЕННЯ НА АЛЕЮ ПАМ’ЯТІ

2.1. На Алеї пам’яті розміщуються фотопортрети із зазначенням коротких
інформаційних  відомостей  про  загиблих/померлих  учасників  АТО,  ООС,  які
проживали на території Кіровоградської області та загинули під час виконання
службових обов’язків в зоні проведення антитерористичної операції,  операції
Об’єднаних сил або померли внаслідок поранення, захворювання, смерть яких
пов'язана  із  виконанням  обов'язків  військової  служби  або  із  захистом
Батьківщини.

РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК ЗАНЕСЕННЯ НА АЛЕЮ ПАМ’ЯТІ

3.1. Пропозиції про занесення на Алею пам’яті можуть надавати родичі
загиблого/померлого  учасника  АТО,  ООС  або  інститути  громадянського
суспільства тощо (далі - заявники).
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3.2.  Для  занесення  на  Алею  пам’яті  заявникам  потрібно  подати
заяви/клопотання:

3.2.1. Родичам загиблого/померлого учасника АТО, ООС заяви:
на ім'я Кропивницького міського голови у відділ по роботі зі зверненнями

громадян  Кропивницької  міської  ради,  якщо  особа  є  жителем  міста
Кропивницького;

на  ім’я  голови  обласної  державної  адміністрації  до  відділу  роботи  із
зверненнями громадян Кіровоградської обласної державної адміністрації, якщо
особа є жителем Кіровоградської області. 

3.2.2. Інститутам громадянського суспільства клопотання:
на  ім'я  Кропивницького  міського  голови  до  відділу  діловодства  та

контролю  управління  діловодства  та  організаційної  роботи  Кропивницької
міської ради;

на  ім’я  голови  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  до
сектору  моніторингу  документів  загального  відділу  обласної  державної
адміністрації.

3.3. До заяви/клопотання додаються такі документи:
копія  довідки,  видана  командиром  військової  частини  або  керівником

сектору,  або  начальником  штабу  та  скріплена  печаткою  про  безпосередню
участь особи в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил;

копія свідоцтва про смерть;
 копія витягу з наказу про виключення загиблого військовослужбовця із
списків особового складу військової частини (підрозділу, органу);

копія  витягу  з  протоколу  засідання  Центральної  військово-лікарської
комісії щодо встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій,
травм, каліцтв з висновком, що травми, поранення, захворювання та причина
смерті  пов'язані  із  виконанням  обов'язків  військової  служби  або  із  захистом
Батьківщини;

копія документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті)
особи,  зокрема  про  те,  що  вона  не  пов'язана  з  вчиненням  дій  у  стані
алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, або навмисного спричинення
тілесного ушкодження чи самогубства.

3.4.  Документи,  які  надійшли  на  ім’я голови  обласної  державної
адміністрації,  опрацьовуються  департаментом  культури  та  туризму
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації спільно  з  районною
державною  адміністрацією  або  виконавчим  комітетом  міської,  селищної,
сільської ради об’єднаної територіальної громади, на території якої проживав
загиблий/померлий  учасник  АТО/ООС,  департаментом  соціального  захисту
населення  обласної  державної  адміністрації  та  Кіровоградським  обласним
територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

3.5.  Документи,  які  надійшли на ім’я Кропивницького міського голови,
опрацьовуються  департаментом  соціальної  політики  Кропивницької  міської
ради   спільно   з   управліннями   соціального   захисту   населення  Фортечного
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та  Подільського  районів  департаменту  соціальної  політики  Кропивницької
міської  ради  та  Кропивницьким  територіальним  центром  комплектування  та
соціальної підтримки.

3.6. Розгляд заяв/клопотань здійснює комісія з питань вшанування пам’яті
загиблих  (померлих)  учасників  антитерористичної  операції,  операції
Об’єднаних сил в Україні (далі - комісія), до складу якої входять представники
виконавчих  органів  Кропивницької  міської  ради,  Кіровоградської  обласної
державної адміністрації, інститутів громадянського суспільства, комунального
закладу  “Обласний  ресурсний  центр  з  питань  допомоги  учасникам
антитерористичної  операції  та  внутрішньо  переміщеним  особам”,
Кропивницького  територіального  центру  комплектування  та  соціальної
підтримки.

3.7.  Комісію  очолює  голова  -  заступник міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих органів  ради відповідно до розподілу функціональних
обов’язків.

3.8.  Склад  комісії,  її  голова  та  заступник  затверджуються  рішенням
Виконавчого  комітету  Кропивницької  міської  ради.  Секретар  комісії
обирається  з числа  працівників  відділу  по  роботі  з  ветеранами  війни,
учасниками  АТО  та  членами  їх  сімей  департаменту  соціальної  політики
Кропивницької міської ради.

3.9. У разі відсутності голови комісії його функції виконує заступник.
3.10. Голова комісії здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує

і контролює її роботу.
3.11. Секретар комісії:
3.11.1. Здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії,

які  йому  передають  працівники  департаменту  соціальної  політики
Кропивницької  міської  ради  та  департаменту  культури  та  туризму
Кіровоградської обласної державної адміністрації;

3.11.2. Повідомляє членів  комісії  про час  і  місце проведення засідання
комісії та забезпечує їх інформаційними матеріалами;

3.11.3. Оформлює протоколи засідань комісії.
3.12. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні

не менш як дві третини загальної кількості її членів.
3.13.  Рішення  комісії  приймається  відкритим  голосуванням  більшістю

голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого. Рішення комісії оформляється протоколом,
що підписується головою та секретарем.

3.14.  Про  рішення  комісії  родичів  загиблого/померлого  учасника  АТО,
ООС або інститут громадянського суспільства письмово повідомляє:

відділ по роботі з ветеранами війни, учасниками АТО та членами їх сімей
департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради;

департамент  культури  та  туризму  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації.



4

3.15.  Відповідальними  за  виготовлення  та  розміщення  інформаційних
стендів  та  фотопортретів  на  Алеї  пам’яті  на  Меморіальному  комплексі
“Фортечні  вали”  є  департамент  соціальної  політики  Кропивницької  міської
ради,  департамент  культури  та  туризму  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації.  Фінансування здійснюється  за  рахунок  коштів  бюджету
Кропивницької міської територіальної громади та обласного бюджету.

РОЗДІЛ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Рішення  щодо  занесення  до  Алеї  пам’яті  може  бути  оскаржене
у встановленому порядку відповідно до діючого законодавства.

Директор департаменту
соціальної політики                                                                         Юлія ВОВК


