
  

 

Виконавчий комітет  

Миргородської міської ради  

Полтавської області 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
  
 

 

 

від 16 листопада 2015 року                                                                                       № 11-р 

 

 
 

 

 

 Відповідно до п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди 

їхньої символіки», розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації 

№ 522 від 28.10.2015р. «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 

на території області»: 

 

 

1. Утворити робочу групу з координації та моніторингу впровадження Плану заходів 

з виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони 

пропаганди їхньої символіки» в місті Миргород та затвердити її склад (додаток 1).  

 

2. Затвердити План заходів з виконання Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 

в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки» в місті Миргород (додаток 2). 

 

3. Інформувати про виконання Плану заходів до 10 числа місяця, наступного за 

звітним, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації. 

 

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 22 

серпня 2014р. №53-р «Про заходи з усунення наслідків панування тоталітарної 

ідеології колишнього СРСР на території  міста Миргорода». 

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Кірпосенка К.О. 

 
 

 

 

 Міський голова                                                                         С.П.Соломаха 



Додаток 1 

 

до розпорядження міського 

голови 

від «16 листопада 2015р. 

№ 11-р 

 

СКЛАД 

комісії по визначенню історичної та культурної цінності  

об’єктів культурної спадщини міста, які підпадають під дію Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки» 

 

Кірпосенко К.О. 

 

 Заступник міського голови, голова комісії 

Члени комісії: 

 

 

 

М’якота О.І. Голова постійної комісії міської ради з питань освіти, 

духовності, культури, молоді та спорту 

Білик І.І. начальник відділу архітектури та містобудування  

Коркішко М.О.             начальник управління  житлово-комунального господарства   

Кібірєв Ю.О. начальник КП "Комбінат благоустрою та озеленення 

Колибельнік Т.М. начальник відділу освіти  

Педченко Л.М. 

 

начальник відділу культури і туризму  

 

Артикульна Л.С. начальник  відділу організаційної та інформаційної роботи    

Ночна Н.І. директор ЦЕВ  

Фесенко А.М. директор краєзнавчого музею 

Фененко В.М. голова громадської ради при виконавчому комітеті 

Тараненко Л.О. директор художньо-промислового коледжу ім. М.В.Гоголя 
Полтавського державного технічного університету ім..Ю.Кондратюка 

(за згодою) 
Овод Н.О. начальник архівного відділу міської ради 

Цибульській А. Л. голова  громадської організації «Передвижник»(за згодою) 

Кондра Н.А. прес-секретар міської ради 

 

     

 

 

Керуюча справами виконавчого комітет   А.Б.Нікітченко 



Додаток 2 

 

до розпорядження міського 

голови 

від 16 листопада 2015р. 

№ 11-р 

План заходів  

з виконання Закону України «Про засудження комуністичного  

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів  

в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки» в місті Миргород 

 

№ 

п\п 

Назва заходу Терміни виконання Відповідальний 

1 Проведення просвітницької 

кампанії з висвітлення наслідків 

панування ідеології тоталітарного 

режиму колишнього СРСР в 

Україні, запровадити рубрику 

«Уроки історії» у місцевих ЗМІ, на 

веб-сайті міської ради; 

 

постійно Кондра Н.А. 

Явтушенко В.А. 

Омельченко Р.М. 

Сухомлин І.О. 

2 Провести цикл заходів до річниці 

голодоморів 1932-33 років в 

Україні: 

- Мітинг-реквієм 

- Виставки тематичної 

літератури в бібліотеках міста 

- Тематичні просвітницькі 

години пам’яті в міській 

публічній бібліотеці для 

дорослих ім. Д.Гурамішвілі 

- Виховні години у навчальних 

закладах 

 

 

 

Листопад 2015 

 

 

Педченко Л.М. 

Колибельнік Т.М. 

3 Створити у краєзнавчому музеї 

тематичну експозицію 

"Миргородщина в боротьбі за 

незалежність України (1917 – 1991 

рр.) 

Серпень 2016 Педченко Л.М. 

4 Забезпечити підготовку бази  даних 

про видатних миргородців, які 

зробили значний внесок у справу 

національного визволення 

українського народу у різні 

історичні періоди, зробили значний 

внесок у справу відродження 

українського народу, у розвиток 

вітчизняної освіти, науки, культури, 

загинули смертю хоробрих в ході 

антитерористичної операції на сході 

України 

Протягом 2016 Артикульна Л.С. 

Кондра Н.А. 

Педченко Л.М. 

5 Забезпечити підготовку бази даних 

про топоніми міста Миргорода 

відповідно до розділів: 

- Годоніми (назви вулиць) 

- Агрономи (назви скверів, площ, 

Листопад 2015 Білик І.І. 



майданів) 

- Гідроніми (назви річок) 

- Дромоніми(назви гаїв, парків) 

6 Провести засідання комісії з 

питання визначення історичної 

цінності, доцільності музеєфікації  

або перенесення в інше місце 

об’єктів культурної спадщини, які 

підпадають під дію Закону України 

«Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборони 

пропаганди їхньої символіки» 

Грудень 2015 Кірпосенко К.О. 

Педченко Л.М. 

 Провести засідання громадської 

ради за участі ЗМІ та  громадськості 

з питань подолання наслідків 

панування ідеології тоталітарного 

режиму колишнього СРСР 

Листопад 2015 Кірпосенко К.О. 

Фененко В.В. 

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітет   А.Б.Нікітченко 

 


