
 

УКРАЇНА 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

від  06  жовтня  2016 року                                                                           № 113 
 
 
 
 
Про відзначення у 2016 році  
Дня захисника України 
 
 Відповідно до ст. 141 Конституції України, ст. 34, ст. 42 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від             
14 жовтня 2014 року № 806/2014 “Про День захисника України” 
 1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з 
нагоди відзначення Дня захисника України. 
 2. Затвердити: 
 міський план заходів з нагоди відзначення Дня захисника України 
(додається); 
 склад організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з 
нагоди відзначення Дня захисника України згідно з додатком. 
 3. Виконавчим органам Кіровоградської міської ради, Кіровській та 
Ленінській районним у місті Кіровограді радам про результати проведеної 
роботи щодо виконання заходів з нагоди відзначення Дня захисника України 
інформувати відділ соціальної підтримки населення Кіровоградської міської 
ради до 20 жовтня 2016 року. 
 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Дзюбу Н. Є. 
 
 
 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради            О. Мосін 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гаращенко  24 36 58 



Додаток 
до розпорядження  
міського голови 
06 жовтня  2016 
№ 113 

СКЛАД 
організаційного комітету з підготовки та проведення заходів  

з нагоди відзначення Дня захисника України 
 

Співголови оргкомітету: 
 

Райкович  
Андрій Павлович 
 

- міський голова 

Табалов  
Андрій Олександрович 
 

- секретар міської ради 

Заступник голови оргкомітету 
 

Дзюба 
Наталія Євгенівна 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
 

Члени організаційного комітету: 
 

Балакірєва  
Світлана Миколаївна 
 

- начальник відділу кадрової роботи 

Бородіна  
Тетяна Іванівна 
 

- голова благодійної організації “Благодійний 
фонд “Кіровоград волонтерський” (за згодою) 

Бочкова  
Любов Тимофіївна 
 

- начальник фінансового управління 

Величко  
Олександр Григорович 

- голова громадської організації 
“Кіровоградська міська організація 
захисників Вітчизни “Бойове братство” (за 
згодою) 

Вергун  
Олександр Сергійович 
 

- начальник управління транспорту та зв'язку  

Вовк  
Юлія Миколаївна 

- начальник відділу соціальної підтримки 
населення 
 

Дорохіна  
Людмила Володимирівна 
 

- начальник відділу сім'ї та молоді  

Запорожан  
Сергій Віталійович 

- начальник відділу з питань внутрішньої 
політики 
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Зуєв  
В'ячеслав Володимирович 
 

- Кіровоградський міський військовий комісар 
(за згодою) 

Коваленко 
Сергій Миколайович 
 

- начальник управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення 

Колєва  
Ганна Михайлівна 

- координатор центру медико-психологічної 
реабілітації “КОМ-ПАС” Кіровоградського 
обласного госпіталю для ветеранів війни (за 
згодою) 
 

Колодяжний  
Сергій Олександрович 
 

- начальник відділу фізичної культури та 
спорту 

Костенко 
Лариса Давидівна 
 

- начальник управління освіти 

Кришко 
Олександр Володимирович 

- голова Кіровської районної у м. Кіровограді 
ради 
 

Кухаренко 
Віктор Іванович 
 

- начальник Головного управління житлово-
комунального господарства 

Макарук 
Оксана Олександрівна 
 

- начальник управління охорони здоров'я  

Масло  
Людмила Яківна 

- начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради 
 

Назарець  
Анна Федорівна 
 

- начальник відділу культури і туризму 

Разуменко 
Олена Леонідівна 
 

- начальник організаційного відділу 

Танцюра 
Віктор Володимирович 
 

- радник міського голови (на громадських 
засадах) 

Фросіняк  
Руслан Вікторович 
 

- голова Ленінської районної у м. Кіровограді 
ради 

Якунін  
Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами 
масової інформації 

 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                Ю. Вовк



 
        ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
                 Розпорядження міського голови 

                   06 жовтня  2016 
                  № 113 

 
 
 
 

МІСЬКИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 
з нагоди відзначення Дня захисника України  

 
 

 1. Організувати та провести урочистості з нагоди Дня захисника України 
за участю керівництва міста, військовослужбовців, учасників 
антитерористичної операції в східних областях України, членів сімей загиблих 
(померлих) воїнів, представників громадськості 
 
                                                                 Відділ соціальної підтримки населення, 
                                                                 відділ кадрової роботи, відділ культури 
                                                                 і туризму, організаційний відділ, відділ             
                                                                 з питань внутрішньої політики,  
                                                                 управління апарату ради 
 
                                                                 11 жовтня 2016 року о 15.00 
 
 2. Організувати покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та 
місць поховань загиблим захисникам України, борцям за здобуття та 
відстоювання її державності, незалежності та територіальної цілісності 
 
                                                                 Відділ соціальної підтримки населення, 
                                                                 організаційний відділ, відділ з питань 
                                                                 внутрішньої політики, відділ культури і  
                                                                 туризму, управління освіти, відділ сім'ї 
                                                                 та молоді, виконавчі комітети  
                                                                 Кіровської та Ленінської районних у  
                                                                 м. Кіровограді рад 
 
                                                                13 жовтня 2016 року о 10.00 
 
 3. Забезпечити проведення комплексу науково-просвітницьких заходів у 
навчальних і позашкільних закладах міста для дітей та молоді, архівних 
закладах за участю ветеранів війни та військової служби, учасників бойових дій 
та учасників  антитерористичної  операції  в  Донецькій  і  Луганській  областях,
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учасників українського визвольного руху, присвячених Дню захисника 
України 
 
                                                                   Управління освіти, відділ сім'ї та  
                                                                   молоді, відділ культури і туризму, 
                                                                   архівний відділ, громадські організації 
                                                                   ветеранів (за згодою) 
 
                                                                   Жовтень 2016 року 
 

4. Забезпечити проведення в навчальних закладах, установах культури,  
позашкільних закладах для дітей та молоді військово-патріотичних, 
культурно-мистецьких, молодіжних, спортивно-масових та інших тематичних 
заходів, присвячених Дню захисника України, за участю ветеранів війни та 
військової служби, учасників бойових дій та учасників антитерористичної 
операції в Донецькій та Луганській областях, учасників українського 
визвольного руху 

 
                                                                   Управління освіти, відділ сім'ї та  
                                                                   молоді, відділ культури і туризму, 
                                                                   відділ фізичної культури та спорту,  
                                                                   громадські організації ветеранів 
                                                                   (за згодою) 
 
                                                                   Жовтень 2016 року 
 
 5. Сприяти громадським об'єднанням, у тому числі волонтерським 
організаціям, у здійсненні ними статутної діяльності, пов'язаної з 
проведенням заходів, присвячених Дню захисника України, надання допомоги 
в організації відвідування громадянами місць поховань загиблих 
 
                                                                  Відділ з питань внутрішньої роботи, 
                                                                  відділ соціальної підтримки населення,  
                                                                  Головне управління житлово -  
                                                                  комунального господарства 
 
                                                                   Жовтень 2016 року 
 
 6. Провести відвідування керівництвом міста ветеранів війни, учасників 
антитерористичної операції в східних областях України в медичних закладах 
міста та Кіровоградському обласному госпіталі для ветеранів війни 
 
                                                                  Управління охорони здоров'я 
 
                                                                  Жовтень 2016 року 
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 7. Організувати проведення військово-патріотичної гри “Захисник 
України” серед студентських команд вищих навчальних закладів міста 

 
                                                                  Відділ сім'ї та молоді 
 
                                                                  18 жовтня 2016 року о 14.00 
 
 8. Вирішити питання фінансування грошової допомоги членам сімей 
загиблих учасників АТО до Дня захисника України 
 
                                                                   Фінансове управління 
 
                                                                   До 11 жовтня 2016 року 
 
 9. Звернутись до релігійних організацій із пропозицією провести             
14 жовтня 2016 року панахиди за загиблими та молебні за захисників України 
 
                                                                   Відділ з питань внутрішньої політики 
 
                                                                   До 14 жовтня 2016 року 
 

10. Забезпечити належний медичний супровід та належний санітарно-
епідеміологічний стан під час проведення заходів до Дня захисника України 

 
                                                                   Управління охорони здоров'я 
 
                                                                   11, 13 жовтня 2016 року 
 
 11. Забезпечити упорядкування території меморіального комплексу 
“Фортечні вали”, біля пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань  
загиблих захисників України 
 
                                                                   Головне управління житлово- 
                                                                   комунального господарства,  
                                                                   управління освіти,  
                                                                   відділ сім'ї та молоді 
 
                                                                   До 13 жовтня 2016 року 
 

12. Забезпечити охорону громадського порядку та безпеку громадян під 
час проведення масових заходів, присвячених Дню захисника України 
 
                                                                  Кіровоградський відділ поліції ГУНП в 
                                                                  Кіровоградській області  
 
                                                                  13 жовтня 2016 року 
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 13. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації міста 
заходів з підготовки та відзначення в місті Дня захисника України та 
висвітлення актуальних питань життя захисників України, привернення уваги 
громадськості до їхніх проблем, розміщення в засобах масової інформації 
відповідних мемуарних, публіцистичних та архівних матеріалів 
 
                                                                   Відділ по роботі із засобами масової 
                                                                   інформації 
 
                                                                   Жовтень 2016 року 
 
 
  
Начальник відділу соціальної 
підтримки населення                                                                                  Ю. Вовк 
 
 
 
 


