
                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                             рішення виконавчого комітету 
                                                                           Кіровоградської міської ради 

                                                                   27  листопада 2012 року 
                                      № 947 

 
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 
 

І.Заходи загального характеру 
 
1. Забезпечити:  
  організацію та проведення урочистостей  на честь визволення міста 

Кіровограда від фашистських загарбників за участю керівництва 
Кіровоградської міської ради, представників органів місцевого 
самоврядування, ветеранських організацій, громадських об'єднань, воїнів 
Кіровоградського гарнізону, учнівської та студентської молоді 
 

Відділ соціальної     підтримки населення,  
відділ культури і туризму, організаційний 
відділ,    відділ   з     питань    внутрішньої   
політики,  міський військовий комісаріат 
  
Січень 2013, 2014, 2015 років 

 
 участь представників органів місцевого самоврядування, ветеранських 

організацій, громадських об'єднань, воїнів Кіровоградського гарнізону, 
учнівської та студентської молоді в урочистостях  на честь річниць 
визволення України від фашистських загарбників та Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років 
 

Організаційний  відділ,   відділ соціальної 
підтримки    населення,  відділ  культури і 
туризму,   відділ    з питань    внутрішньої 
політики,  управління освіти, відділ сім»ї  
та молоді, міський  військовий комісаріат,   
виконавчі      комітети        Ленінської    та    
Кіровської   районних у місті  Кіровограді 
рад  
 
09 травня 2013 року, 28 жовтня 2013 року 
09 травня 2014 року, 28 жовтня 2014 року 
09 травня 2015 року, 28 жовтня 2015 року 
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 відвідування керівниками Кіровоградської міської ради ветеранів 
війни, які перебувають у лікувальних закладах міста та за місцем проживання 

 
Управління   охорони   здоров'я,    відділ  
соціальної підтримки населення 

 
травень, жовтень 2013, 2014, 2015 років 

 
2. Забезпечити упорядкування військових поховань, проведення 

благоустрою, ремонту та реставрації меморіалів, пам'ятників, обелісків 
полеглим у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років   
 

Управління     капітального   будівництва, 
                                              Головне          управління            житлово- 

комунального    господарства,   виконавчі 
комітети    Кіровської     та      Ленінської  
районних у місті Кіровограді рад 
 
Протягом 2013-2015 років 

 
           3. Передбачати в установленому порядку у проектах міського та 
районних  бюджетів на відповідний рік видатки на поліпшення соціального 
захисту ветеранів війни, насамперед для забезпечення ветеранів війни 
медичними препаратами у необхідній кількості 
 

Виконавчі          комітети    Кіровської   та  
Ленінської         районних      у           місті  
Кіровограді     рад,  фінансове управління, 
відділ соціальної    підтримки   населення,    
управління охорони здоров»я 

 
                                                 Протягом 2013-2015 років 
 

 4. Забезпечити всебічне сприяння статутній діяльності громадських 
організацій ветеранів, у тому числі шляхом надання фінансової підтримки, 
безкоштовного надання приміщень, оргтехніки тощо  
 

Відділ соціальної підтримки населення, 
відділ з питань внутрішньої політики  
 
Протягом 2013-2015 років 
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 5. Не допускати виселення громадських організацій ветеранів із 
займаних приміщень, які відповідно до чинного законодавства надані їм для 
здійснення статутної діяльності   
 

Управління власності та комунального  
майна,  відділ      соціальної підтримки 
населення 

 
Протягом 2013-2015 років 

 
 

  6. Вжити заходів з метою запобігання актам вандалізму та руйнування 
військових меморіалів, пам'ятників та місць поховань осіб, які загинули під 
час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років 

 
Міський відділ МВС України в області 

 
Протягом 2013-2015 років 

 
  7. Організувати:  
 

почесну варту, покладання квітів до могил учасників Великої 
Вітчизняної війни із залученням молоді, школярів, студентів, 
військовослужбовців 
 

Міський військовий комісаріат, управління 
з       питань  надзвичайних   ситуацій      та  

                                                 цивільного          захисту               населення,  
виконавчі        комітети      Кіровської       та        
Ленінської  районних    у місті  Кіровограді         
рад,   відділ сім»ї      та  молоді,  управління 
освіти 
  

                                                 Січень, травень, жовтень 2013-2015 років 
 
 вручення ветеранам війни державних нагород, відзнак  Кіровоградської 
міської ради та виконавчого комітету  
 

Виконавчі комітети Кіровської та Ленінської 
районних у місті рад,  відділ кадрової роботи  
 

                                                До 09 травня  2013-2015 років 
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 8. Підготувати сценарний план проведення урочистої ходи від площі 
Кірова до меморіалу Слави та мітингу на Фортечних валах за участю 
ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, представників 
громадських  організацій,   учнівської   та  студентської    молоді    з нагоди 
70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
 

Організаційний  відділ,      управління 
з   питань    надзвичайних ситуацій та  
цивільного      захисту         населення,  
відділ культури і туризму 
 
до 01  травня  2015 року 

 
  9. Забезпечити:  
 

  участь техніки  часів Великої Вітчизняної війни в урочистій ході від 
площі Кірова до меморіалу Слави; 

  показ ретро-техніки та стрілецького озброєння часів війни на 
Фортечних валах 

 
 Управління з    питань надзвичайних 
 ситуацій      та     цивільного захисту 
 населення, організаційний  відділ 
 
  09 травня 2015 року 
 

 святкові феєрверки на честь 70-ї річниці визволення міста Кіровограда, 
України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років 

 
 

Відділ культури і туризму, управління 
з питань    надзвичайних         ситуацій 
та цивільного захисту населення 
 

                                                  08 січня 2014 року 
                                                  28 жовтня 2014 року 
                                                  09 травня 2015 року 
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  10. Забезпечити медичний супровід та належний санітарно-
епідеміологічний нагляд у місцях проведення заходів з відзначення річниць 
визволення міста Кіровограда, України від фашистських загарбників та 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 

 
Управління     охорони здоров’я, міська 
санітарно-епідеміологічна станція 
 
Січень, жовтень, травень 2013- 2015 років 

 
 11. Забезпечити охорону громадського порядку та дотримання вимог 

безпеки дорожнього руху під час проведення заходів з відзначення річниць 
визволення міста Кіровограда, України від фашистських загарбників та 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 

 
 

Міський відділ МВС України в області,  
міська дружина 
 
Січень, жовтень, травень 2013- 2015 років 
 

ІІ. Заходи, спрямовані на поліпшення стану соціального захисту та 
медичного обслуговування ветеранів та інвалідів війни 

 
1.Забезпечити:  

 
своєчасну та у повному обсязі виплату щорічної разової грошової 

допомоги до Дня Перемоги  
 
    Виконавчі      комітети    Кіровської    та  
    Ленінської районних у місті Кіровограді  
    рад 
 
    До 05 травня протягом  2013 -2015 років 

 
 надання передбачених чинним законодавством України  пільг 
ветеранам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років  

 
     Виконавчі    комітети    Кіровської та 
     Ленінської районних у місті рад 
 
     Протягом 2013-2015 років 
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 надання ветеранам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років послуг 
служби соціальне таксі  

 
     Виконавчі     комітети     Кіровської     та 
     Ленінської районних у місті Кіровограді 
     рад 
 
     Протягом 2013-2015 років 

 
 позачергове влаштування ветеранів війни, які потрапили у складні 
життєві обставини, до спеціалізованих закладів для людей похилого віку у 
встановленому порядку 
 

       Управління       охорони            здоров»я,  
        виконавчі    комітети       Кіровської   та 
       Ленінської районних у місті Кіровограді   
       рад 
 
        Протягом 2013-2015 років 
 

         першочергове надання соціальних послуг одиноким ветеранам війни у 
територіальних центрах соціального обслуговування  

 
         Виконавчі    комітети    Кіровської та 
         Ленінської районних у місті рад 
 
         Протягом 2013-2015 років 
 

         вручення грошової допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни від 
імені Кіровоградської міської ради 
 
                                                       Відділ соціальної підтримки 
 
                                                       Протягом 2013-2015 років 
 
 2. Вжити заходів щодо надання висококваліфікованої медичної 
допомоги  ветеранам Великої Вітчизняної війни, забезпечити проходження 
ними щорічних профілактичних медичних оглядів у лікувально-
профілактичних закладах міста 
 

         Управління охорони здоров'я  
 
          Протягом 2013-2015 років 
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 3. Відповідно до вимог чинного законодавства України вживати заходів 
щодо поліпшення житлових умов ветеранів війни, проведення ремонту їх 
житлових помешкань, виплат ветеранам війни на придбання твердого  палива 
та скрапленого газу 
 

        Головне       управління            житлово- 
        комунального господарства, управління  
        капітального    будівництва,   виконавчі  
        комітети      Кіровської та     Ленінської  
        районних у місті Кіровограді рад 
   
         Протягом 2013-2015 років 
 

ІІІ. Заходи інформаційно-просвітницького, суспільно-політичного, 
патріотичного та виховного характеру 

 
1. Забезпечити організацію та проведення:  

         
культурно-мистецьких заходів, тематичних виставок, зустрічі посадових 

осіб органів місцевого самоврядування з ветеранами війни, членами сімей 
загиблих, жертвами нацистських переслідувань 

 
     Відділ культури і туризму, управління  

                                                     освіти,    відділ сім»ї  та молоді,  відділ 
                                                     соціальної    підтримки         населення, 

       виконавчі       комітети     Кіровської та 
      Ленінської районних у місті Кіровограді 
       рад 
 
     Протягом 2013-2015 років 
 

тематичних уроків, лекцій, бесід, присвячених річницям визволення 
міста Кіровограда, України від фашистських загарбників та Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, у загальноосвітніх, вищих та 
позашкільних навчальних закладах, а також закладах культури за участю 
ветеранів; екскурсії до музеїв, походи місцями бойової слави 

 
       Управління   освіти,   відділ  культури і 
        туризму, відділ сім»ї та молоді 
 
        Січень,  травень, жовтень   2013,  2014, 
        2015 років 
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2. У рамках обласної програми збереження історичної пам’яті про 
Перемогу у Великій Вітчизняній війні на 2011-2020 роки активізувати роботу 
щодо пошуку і впорядкування поховань жертв війни, передбачати в 
установленому порядку у проектах міського бюджету на 2013 - 2015 роки 
видатки на виконання відповідних заходів 
 

Відділ    соціальної    підтримки  населення, 
Головне управління житлово-комунального            
господарства 

   
        Протягом 2013-2015 років 
 

  3. Активізувати роботу щодо  виконання заходів у рамках обласної 
акції “Зірка пам’яті”, затверджених розпорядженням голови Кіровоградської 
облдержадміністрації  від 01 липня 2010 року № 542-р “Про проведення 
обласної акції “Зірка пам’яті” 

      
         Відділ соціальної підтримки населення 
 
                  Протягом 2013-2015 років 

 
    4. Організувати широке висвітлення у засобах масової інформації 
історичних подій, які відбувалися на території області у роки Великої 
Вітчизняної війни, актуальних питань соціального захисту, медичного 
обслуговування ветеранів війни, заходів органів місцевого самоврядування, 
які вживаються з метою їх вирішення 
 

Відділ   по   роботі із засобами  масової     
інформації 

 
         Протягом 2013-2015 років 

 
   5. Сприяти міським громадським організаціям у проведенні 
Всеукраїнської естафети пам'яті "Слава визволителям України" 
 

         Відділ з питань внутрішньої    політики,  
         відділ соціальної підтримки населення 
            
         Протягом 2013-2015 років 
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   6. Рекомендувати релігійним громадам області відслужити заупокійні 
молебні в пам’ять про загиблих визволителів України від фашистських 
загарбників з нагоди  70-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років 

 
          Відділ з питань внутрішньої політики  
 
        Січень,   травень,   жовтень 2013, 2014, 
        2015 років 
 
 

            Начальник організаційного відділу                         О.Разуменко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разуменко 22 27 90 
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