
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 

від 26 квітня 2018 року          № 60-в 

 

Про відзначення Дня пам’яті та примирення 

і 73-ї річниці перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні 
  
 

 

 Відповідно до п.20 ч. 4 ст.42  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з 

метою гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів війни, 

учасників українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань, увічнення пам’яті 

загиблих у Другій світовій війні, а також утвердження патріотизму та національної гідності: 

  

1. Затвердити склад оргкомітету, план підготовчої роботи та план заходів із відзначення у 

місті  Дня пам'яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у  Другій світовій 

війні (додатки 1-3). 

2. Зобов’язати управління та відділи міської ради забезпечити проведення урочистостей 

відповідно до плану підготовчої роботи та плану заходів. 

3. Радам мікрорайонів міста організувати 8 та 9 травня 2018 року мітинги та покладання квітів 

до Братських могил загиблих воїнів. 

4. Організувати 8 травня 2018 року о 19.00 проведення Реквієму до Дня пам’яті і примирення 

«Запалимо свічу пам’яті» на центральній площі міста. 

5. Організувати 9 травня 2018 року о 10.00 мітинг та покладання квітів до Вічного вогню у 

сквері Слави. 

 

    6. Доручити :  

 Миргородському відділу поліції Головного Управління Національної поліції в 

Полтавській області (Бейгул С.В.) забезпечити охорону громадського порядку в 

місті 8 та 9 травня 2018 року під час проведення заходів;  

 Станції екстреної медичної допомоги №4 м. Миргорода (Романюк В.І.) забезпечити 

чергування бригади швидкої медичної допомоги у місцях проведення масових 

заходів відповідно до плану. 

  

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови 

    Баришпольця Б.В. 

 

 

 

      Міський голова                                                       С.П.Соломаха 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 26 квітня 2018 року № 60-в 

 

 
 

СКЛАД 

організаційного комітету 
з підготовки та відзначення в місті Дня пам'яті та примирення і 

 73-ї річниці перемоги над нацизмом у  Другій світовій війні 

 

Баришполець Б.В. -   заступник міського голови, голова оргкомітету 

 

Члени оргкомітету: 

 

Швайка С.О. -    перший заступник міського голови 

 

Гирка Н.О. -    секретар міської ради 

 

Нікітченко А.Б. -   керуюча справами виконавчого комітету  

 

Колибельнік Т.М. -   начальник відділу освіти  

 

         Коркішко М.О. -   начальник відділу житлово-комунального господарства 

 

         Скляр С.М. -    начальник  фінансового управління  

 

Ільяшенко Л.М. -    начальник управління соціального захисту населення 

 

Бессонова О.І. -   заступник начальника управління архітектури-начальник 

відділу державного архітектурно-будівельного контролю 

 

Голуб О.В. –   начальник відділу економічного прогнозування і туризму 

 

Артикульна Л.С. -  начальник організаційного відділу 

 

Вертелецький В.Ю.-  голова міської організації ветеранів України 

 

Гавриш С.А. -     начальник відділу споживчого ринку та підприємництва 

 

Логвин В.П. -    начальник відділу інформаційного забезпечення 

 

Омельченко Р.М. -   директор міської телестудії “Миргород” 

 

Назаренко Р.В.  -   начальник Миргородського районного відділу Державної 

служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області 

(за згодою) 

 

Бейгул С.В.-    начальник Миргородського відділу поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській області (за 

згодою) 

 



Довгаль П.Д. -   військовий  комісар Миргородського об’єднаного міського  

військового комісаріату (за згодою) 

 

Захарчук О.М. -   командир в/ч А 1356 (за згодою) 

 

Гатанюк С.А.  -   начальник 3-го ТВУЗ Держспецзв’язку (за згодою) 

 

 

 

 

 

            Керуюча справами 

виконавчого комітету       А.Б.Нікітченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 26 квітня 2018 року № 60-в 

 

 

 

ПЛАН 

підготовчої роботи по організації заходів 

із відзначення у місті  Дня пам'яті та примирення і 73-ї річниці 

 перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 

 

 

 

 

 

 

             Керуюча справами 

            виконавчого комітету         А.Б.Нікітченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п Назва робіт 
 

Відповідальний 

Термін 

виконання 

 

1.  Підготувати сценарії  заходів відповідно до 

плану  

Педченко Л.М. до 02.05.2018р. 

2.  Забезпечити благоустрій братських могил і 

обелісків в мікрорайонах міста  

Коркішко М.О. 

Ради мікрорайонів 

до 05.05.2018р. 

3.  Організувати відвідування ветеранів війни, які 

перебувають на лікуванні у ЦРЛ   

Вертелецький В.Ю. до 05.05.2018р. 

4.  Висвітлити у засобах масової інформації питання 

життя ветеранів, учасників українського 

визвольного руху часів Другої світової війни   

Логвин В.П. до 07.05.2018р. 

5.  Забезпечити  вручення ветеранам продуктових 

наборів  за місцем проживання  

Баришполець Б.В. 

Нікітченко А.Б. 

Вертелецький В.Ю. 

 

06.05 -07.05.2018р. 

6.  Організувати шефську допомогу ветеранам війни 

від організацій, підприємств та установ міста 

Ільяшенко Л.М. 

Вертелецький В.Ю. 

Колибельнік Т.М. 

 

до 08.05.2018р. 

7.  Замовити вінки, гірлянду, квіти Педченко Л.М. 

 

до 09.05.2018р. 



 

Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від 26 квітня 2018 року № 60-в 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із відзначення у місті  Дня пам'яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у  

Другій світовій війні 
 

 

№  
Дата проведення та 

час 
Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

1. 

26.04 2018 року 

 

10.00 

ІІІ тур І міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

Територія зони 

відпочинку 

«Березовий гай» 

курорту «Миргород» 

(«Смуга перешкод», 

«Рятівник», 

«Перетягування 

линви») 

Колибельнік Т.М. 

Вертелецький В.Ю. 

2. 

27.04 2018 року 

 

12.00 

ІІІ тур І міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

Центральна площі 

міста біля ТЦ «Мир» 

(«Впоряд»). 

Колибельнік Т.М. 

Вертелецький В.Ю. 

3. 

02.05. –  

14.05.2018р. 

 

з 09.00 

до 17.00 

(окрім суботи) 

Книжкова виставка 

«Пам’ятаємо минуле заради 

майбутнього» 

Міська бібліотека 

для дітей 

 

 

Педченко Л.М. 

4. 

03.05.2018 –  

11.05.2018р. 

 

з 09.00 

до 18.00 

(окрім п’ятниці) 

Перегляд літератури 

«Спасибі Вам, батьки і 

діди, за переможний цвіт 

весни» 

Міська публічна 

бібліотека для 

дорослих ім. 

Д.Гурамішвілі 

 

 

Педченко Л.М. 

5. 

03.05. –  

11.05.2018р. 

 

з 12.00 

до 16.00 

(окрім неділі, 

понеділка) 

Книжкова виставка «Не 

згасне  пам`яті свіча» 

Міська бібліотека 

№3 

 

 

 

Педченко Л.М. 

6. 06.05 -07.05.2018р. 

Відвідування ветеранів 

Другої світової війни 

пошуковими загонами 

закладів загальноосвітньої 

середньої освіти міста для 

привітання зі святом 

 

 

Колибельнік Т.М. 

Вертелецький В.Ю. 



7. 

07.05. –  

13.05.2018р.  

 

З 8.30  

до 16.30 

(окрім середи) 

Тематична виставка з 

фондів Миргородського 

краєзнавчого музею 

Краєзнавчий музей 

 

 

Педченко Л.М. 

8. 

07.05.2018р. 

 

15.00 

Концерт «Хочу жити без 

війни» 

Центр культури та 

дозвілля 

 

Педченко Л.М. 

9. 07.05.2018р. 
Про війну розповідає книга: 

день патріотичної книги 

Міська публічна 

бібліотека для 

дорослих ім. 

Д.Гурамішвілі 

 

Педченко Л.М. 

10. 
07.05.2018р. 

12.00 

Урок мужності «Свято, що 

гуртує покоління» 

Міська бібліотека 

для дітей 

Педченко Л.М. 

11. 07.05-11.05.2018 р. 

Тематичні книжкові 

виставки у бібліотеках 

ЗЗСО до Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги 

над нацизмом у Другій 

світовій війні 

Заклади 

загальноосвітньої 

середньої освіти 

міста 

Колибельнік Т.М. 

12. 07.05-11.05.2018 р. 

Уроки мужності «Герої 

Другої світової війни для 

нас як приклад 

Заклади 

загальноосвітньої 

середньої освіти 

міста 

Колибельнік Т.М. 

13. 

08.05.2018 р. 

 

13.00 

Літературно-музична 

композиція «Їх подвиги в 

пам’яті вічно!»  

Актова зала ЗОШ 

№1 імені Панаса 

Мирного 

Колибельнік Т.М. 

14. 08.05.2018 р. Виставка «Пам’ятаємо» 
Площа біля ТЦ 

«Мир» 

Колибельнік Т.М. 

15. 

08.05.2018р. 

 

19.00 

Тематичний захід до Дня 

пам’яті і примирення 

"Запалимо свічу пам’яті" 

Площа біля ТЦ 

«Мир» 

Педченко Л.М. 

16. 

09.05.2018р. 

 

10.00 

Мітинг до 73-ї річниці 

перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війні 

Сквер Слави 

Педченко Л.М. 

 

 

 
 

 

 

 

                 Керуюча справами 

                 виконавчого комітету        А.Б.Нікітченко 


