
Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

  від  27 листопада 2012 року                         №  947 
  

 

Про забезпечення  відзначення в місті 
70-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній  
війні 1941-1945 років  
 
 
      Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Указу Президента України 
від   19   жовтня   2012 року    № 604   "Про заходи у зв’язку з відзначенням 
70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», «Плану організації 
виконання Указу Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604 "Про 
заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 років", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 
31 жовтня 2012 року, з метою вшанування пам'яті полеглих у боротьбі за 
свободу Батьківщини, посилення соціального захисту ветеранів Великої 
Вітчизняної війни та формування в суспільстві шанобливого ставлення до 
ветеранів війни виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

      1. Утворити міський організаційний комітет з  підготовки та     
відзначення 70-ї  річниці  визволення  України     від фашистських 
загарбників та 70-ї річниці Перемоги    у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років у складі згідно з додатком. 
       2.  Затвердити    міський   план    заходів    з підготовки    та    відзначення  
70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, що додається. 
       3. Головам Кіровської та Ленінської районних у місті Кіровограді рад: 
        утворити    районні   організаційні   комітети з підготовки та відзначення 
70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;  

розробити   і  затвердити  плани   заходів   з підготовки та відзначення 
70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років у районах міста. 



4. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради: 
 передбачити у міських бюджетах на 2013, 2014 та 2015 роки кошти для 

фінансування заходів щодо підготовки та відзначення річниць визволення 
міста Кіровограда, України від фашистських загарбників та Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років; 

забезпечити інформування організаційного відділу міської ради про 
внесення змін та проведення заходів: 

з нагоди визволення України від фашистських загарбників до 21 жовтня 
2013, 2014, 2015 років; 

заходів Всеукраїнської естафети пам»яті «Слава визволителям України» 
до 05 грудня 2012, 2013, 2014 років та до 01 травня 2015 року; 

заходів    з   нагоди   Дня   Перемоги   у    Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 років до 01 травня 2013, 2014, 2015 років. 

5. Організаційному відділу міської ради забезпечити узагальнення 
наданої інформації та інформування організаційного відділу апарату 
облдержадміністрації про проведення: 

заходів   з нагоди   визволення   України від фашистських загарбників до  
28 жовтня 2013, 2014, 2015 років; 

заходів Всеукраїнської естафети пам»яті «Слава визволителям України» 
до 11 грудня 2012, 2013, 2014 років та до 09 травня 2015 року; 

заходів   з  нагоди   Дня   Перемоги   у   Великій    Вітчизняній війні 
1941-1945 років до 09 травня 2013, 2014, 2015 років. 

6. Координацію роботи щодо забезпечення відзначення в області                    
70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Дьячука С.С. та керуючого справами виконавчого комітету міської ради 
Єльчанінову Л.Г. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
міської ради Волкова І.В., першого заступника міського голови Дзядуха В.О., 
заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Василенка І.М., Вєщєва М.А., Дьячука С.С., керуючого справами 
виконавчого комітету міської ради Єльчанінову Л.Г. 

 
 
 

Міський голова                                                                   О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
Разуменко 22 27 90 
            



 


