
 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 02.05.2019 № 60 

           м. Золотоноша 

 

Про відзначення в місті Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України 

 

Керуючись п. 1, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

1. Провести в місті заходи, присвячені Дню пам’яті та примирення, Дню 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-й річниці вигнання 

нацистів з України (далі -заходи). 

2. Затвердити персональний склад організаційного комітету по проведенню 

заходів (додаток 1), сценарний план заходів (додаток 2), план підготовки та 

проведення заходів (додаток 3). 

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

забезпечити виконання „Плану підготовки та проведення заходів”. 

4. Рекомендувати керівникам КП „Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.), 

Золотоніського відділу ГУ НП в Черкаській області (Охріменко О.В.), 

Золотоніського коледжу ветеринарної медицини БНАУ (Лисенко Є.В.) виконати 

завдання „Плану підготовки та проведення заходів”. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., відділ культури (Щербатюк С.М.). 

 

 

Міський голова        В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Третяков 52639 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

від 02.05.2019 № 60 

 

СКЛАД 

організаційного комітету міськвиконкому з підготовки та відзначення  

Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

та 75-й річниці вигнання нацистів з України  

 
Ніщенко М.Е. - голова організаційного комітету 

Члени оргкомітету 

Остроглазова В.В. - начальник управління економіки 

Дикий В.М. - начальник відділу внутрішньої політики 

Флоренко О.А. - начальник управління житлово-комунального 

господарства 

Засенко Н.І. - начальник служби у справах дітей, молоді та 

спорту 

Щербатюк С.М.  начальник відділу культури 

Строкань О.М. - начальник відділу освіти 

Строкань М.Д. - головний спеціаліст з організації спортивно-

масової роботи  

Левченко В.А  начальник відділу організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової роботи 

Зубенко С.А. - начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій 

Капля А.М. - кореспондент газети „Златокрай” 

Кузнєцов С.В. - директор КП „Міський водоканал” (за згодою) 

Лелека В.П. - директор міського будинку культури 

Охріменко О.В. - начальник Золотоніського відділу ГУ НП в 

Черкаській області (за згодою) 

Лисенко Є.В. - директор Золотоніського технікуму 

ветеринарної медицини (за згодою) 

Короткий К.П. - директор Золотоніського професійного ліцею 

(за згодою)  

Мотрич Р.М. - голова міської організації ветеранів (за згодою) 

Неліна Л.Т. - директор центру соціальної допомоги 

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 02.05.2019 № 60 

 

Сценарний план 

Проведення заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення, Дню перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні та 75-й річниці вигнання нацистів з 

України 

8 травня 2019 року 

Міськвиконком 

10
00

 – Поїздка делегації від депутатів міської ради, міськвиконкому, 

ветеранських, громадських організацій  для покладання квітів до братських 

могил та могил загиблих воїнів на кладовищах. 

 

9 травня 2019 року 

Меморіальний парк 

 

9
15

  – Звучать записи воєнних пісень. 

 – Шикуються прапороносці біля вічного вогню. 

 – Формується живий коридор на центральній алеї з учнів шкіл міста. 

 

Міськвиконком 

 

9
30

 – 9
50 

 – Формується колона для участі у почесній ході в Меморіальний 

парк. 

9
30

 – 9
50 

 – Гра духового оркестру при вході в Меморіальний парк. 

9
50

 – 10
00 

 – Хода ветеранів та громадськості міста в меморіальний парк.  

 

Меморіальний парк 

10
00

 –10
40 

 – Урочистий мітинг з нагоди Дня пам’яті та примирення, Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання 

нацистів з України. 

- Гімн України у виконанні духового оркестру. 

- Панахида по загиблих в роки Другої світової війни. 

- Виступ – вітання міського голови Войцехівського В.О. 

- Виступ – вітання представника районної адміністрації.  

- Виступ – вітання воїна-інтернаціоналіста Скрипника А.О. 

- Виступ – вітання голови ради ветеранів міста Мотрич Р.М. 

- Хвилина мовчання. 

- Покладання квітів, покладання корзин до вічного вогню, пам’ятника 

Т.Г.Шевченку, пам’ятника „Героям Небесної сотні”, пам’ятника воїнам-

інтернаціоналістам, пам’ятника прикордонникам. 

- Державний Гімн у виконанні духового оркестру. 

- Закриття мітингу. 

- Оголошення подальших заходів (на фоні духового оркестру). 

 



Парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка 

 

8
00

 – 9
00

  – розміщення фото виставок загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів міста. 

9
00

 – 14
00

  – робота виставок.  

9
00

 – 20
00

  – продаж морозива, робота виїзної торгівлі. 

11
00

 – 12
00

  – гра духового оркестру. 

11
00

  – частування ветеранів війни та праці солдатською кашею. 

10
00

 – 14
00

  – проведення шахового турніру.  

12
00

 – 14
00

  – святковий тематичний концерт за участю провідних колективів 

художньої самодіяльності міста. 

14
15

 – 15
15

  – виступ хору ветеранів міського будинку культури. 

16
00 

– 17
30

  – естрадний концерт кращих колективів міста. 

 

 

 

Протягом дня у парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка працюватиме 

виїзна торгівля, заклади громадського харчування, розважальні атракціони. 

 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від 02.05.2019 № 60 

 

План 

підготовки та проведення заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення, 

Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-й річниці вигнання 

нацистів з України 

 

№ 

п/п 

Завдання  Термін 

виконання 

Відповідальні  

1 Провести нараду відповідальних 03.05.2019 

07.05.2019 

Ніщенко М.Е. 

Щербатюк С.М. 

2 Написання сценарію та кошторису 

свята 

03.05.2019 Щербатюк С.М. 

Лелека В.П. 

3 Замовити автобус для поїздки на 

кладовища 

до 

08.05.2019 

Левченко В.А. 

Дикий В.М. 

4 Передати телефонограми про 

запрошення делегацій для покладання 

квітів на кладовища та участі у 

офіційній колоні 

до 

08.05.2019 

Левченко В.А. 

 

5 Придбання квітів на кладовища, до 

пам’ятників та для виготовлення 

корзин 

до 

08.05.2019 

Дикий В.М. 

 

6 Відповідальний за поїздку по 

пам’ятних знаках 

08.05.2019 Дикий В.М. 

7 Відповідальний за побудову колони та 

її рух 

09.052019 Зубенко С.А. 

8 Забезпечити озвучення : 

- меморіальний парк 

- парк культури та відпочинку ім. 

Т.Г.Шевченка 

09.05.2019 Щербатюк С.М. 

 

9 Забезпечити живий коридор із учнів 

шкіл міста  

09.05.2019 Строкань О.М. 

 

10 Забезпечення фонограмами та 

музичним супроводом 

09.05.2019 Щербатюк С.М. 

Лелека В.П. 

 

11 Наведення санітарного стану по місту 

(меморіальний парк, парк  

ім. Т.Г.Шевченка, вулиці, біля 

підприємств та установ) 

до 

08.05.2019 

Масло О.М. 

Флоренко О.А. 

Кузнєцов С.В. 

Керівники  

підприємств 

12 Організація святкової торгівлі 09.05.2019 Остроглазова В.В. 

Шамчук О.Ю. 

 



13 Освітлення місць проведення свята 09.05.2019 Масло О.М. 

Кузнєцов С.В. 

Восколович В.В. 

14 Афішування до 

08.05.2019 

Щербатюк С.М. 

Алюкова Н.М. 

15 Запрошення розважальних атракціонів 

для дітей та дорослих в парк  

ім. Т.Г.Шевченка  

до  

07.05.2019 

Щербатюк С.М. 

 

16 Організація та проведення шахового 

турніру на території парку                   

ім. Т.Г.Шевченка 

09.05.2019 Строкань О.М. 

Омельченко О.М. 

Строкань М.Д. 

17 Забезпечення правопорядку в місті під 

час проведення масових заходів 

09.05.2019 Охріменко О.В. 

 

18 Забезпечення учасників від шкіл у 

тематичній виставці на території парку 

ім. Т.Г.Шевченка  

09.05.2019 Строкань О.М. 

Щербатюк С.М. 

19 Забезпечення ввімкнення „Вічного 

вогню” 

09.05.2019 

з 9
30

 до 11
30 

Масло О.М. 

Левченко В.А. 

20 Організація підвезення ветеранів війни 

та праці до Меморіального парку 

09.05.2019 Остроглазова В.В. 

Мотрич Р.М. 

21 Організація відповідальних під час 

руху колони 

09.05.2019 Зубенко С.А. 

22 Забезпечення підключення до 

електромережі звуко-підсилюючої 

апаратури 

09.05.2019 Масло О.М. 

Восколович В.В. 

Кузнєцов С.В. 

23 Встановлення баків для сміття в парку 

ім. Т.Г.Шевченка  

до 8-00  

09.05.2019 

 

Масло О.М. 

Флоренко О.А. 

Кузнєцов С.В. 

24 Забезпечення присутності лікаря в 

колоні під час її руху 

09.05.2019 Антонова В.О. 

25 Організація молодіжного дозвілля 09.05.2019 Засенко Н.І. 

26 Забезпечення : 

- прапороносців біля вічного 

вогню 

- стільцями для ветеранів війни та 

праці в меморіальному парку 

09.05.2019 Лисенко Є.В. 

Строкань О.М. 

Омельченко О.М. 

 

27 Забезпечення перекриття руху 

автотранспорту по вулицях, поблизу 

яких будуть проходити масові заходи 

09.05.2019 Охріменко О.В. 

28 Вивезення сміття з місць проведення 

свята 

парк 

Шевченка – 

до 1400 

10.05.2019 

Масло О.М. 

Флоренко О.А. 

Кузнєцов С.В. 

 

Керуючий справами        О.В. Шакура 


