КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
03.04.2013
⌐

м. Кривий Ріг

Про відзначення 68-ої річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

№ 88-р

¬

З метою забезпечення високого рівня підготовки та відзначення 68-ої
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років, ушанування
ветеранів Великої Вітчизняної війни та пам’яті загиблих; керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Провести 08 травня 2013 року:
1.1 о 14.00 покладення квітів до монумента «Перемога», ритуальне запалення факелів, салют, святковий парад та засвічування свічок у Пам’ятній дзвіниці на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни;
1.2 о 16.00 міське урочисте зібрання в комунальному підприємстві «Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса
Шевченка».
2. Затвердити план заходів з підготовки до святкування 68-ої річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років (додається).
3. Виконкомам районних у місті рад (Терьохін В.П., Коритнік В.В.,
Беззубченко В.В., Колесник І.В., Степанюк С.Д., Салтовська І.П., Рижков Є.В.):
3.1 забезпечити підготовку та проведення 09 травня 2013 року урочистих
заходів, зокрема покладення квітів до пам’ятників загиблим воїнам, святкових
концертів, благодійних обідів, зустрічей керівників виконкомів районних у
місті рад з ветеранською громадськістю;
3.2 ужити заходів щодо виявлення потреб ветеранів Великої Вітчизняної
війни, обстеження умов їх проживання та своєчасного надання їм адресної
допомоги;
3.3 надати допомогу громадським організаціям ветеранів, розташованим
на території районів, для здійснення ними заходів з нагоди відзначення 68-ої
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років;
3.4 забезпечити відновлення меморіалів, пам’ятних знаків полеглим у
роки Великої Вітчизняної війни, сприяти подальшому проведенню пошукових
робіт.
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4. Управлінням освіти і науки, культури і туризму, комітету у справах
сім’ї і молоді виконкому міської ради, відділам взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи, з питань внутрішньої політики апарату міської
ради і виконкому (Касимова Н.О., Маляренко Л.О., Лавренко С.І., Діхтяр Ю.С.,
Медвідь Т.Г.) здійснити заходи щодо проведення військово-патріотичної роботи
в навчальних закладах, закладах культури, військових підрозділах, розміщених
на території міста.
5. Відділам інформатизації виконкому міської ради, преси та інформації
апарату міської ради і виконкому (Білогай О.Ю., Косяк Н.М.), комунальному
підприємству телерадіокомпанії «Рудана», редакції Криворізької міської комунальної газети «Червоний гірник» (Некрасова І.Ф., Калинюк О.В.) забезпечити
широке висвітлення ходу підготовки та проведення міських, районних заходів з
нагоди 68-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років у
засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької
міської ради.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
міського голови Бєрлін В.М.

Міський голова

Ю.Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
03.04.2013 №88-р1.2009

№

12-рП Л А Н
заходів з підготовки до святкування 68-ої річниці
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
№
з/п
1

Назва заходу
2

Термін
виконання
3

Відповідальний

Контроль

4

5

І. Загальні заходи
1.1.

Забезпечити
проведення До 07.05.2013
організаційних заходів з
підготовки до святкування
68-ої річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років.
1.2. Підготувати:
1.2.1 пропозиції щодо нагоро- До 05.04.2013,
дження ветеранів Великої
Вітчизняної війни державними, обласними та міськими відзнаками;
1.2.2 план проведення масових
заходів, присвячених 68-ій
річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 19411945 років, з урахуванням
святкових заходів у районах міста;
1.2.3 сценарії проведення:
- ритуалу запалення факелів
біля монумента «Перемога»,
засвічування
свічок
у
Пам’ятній дзвіниці на честь
загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни;
- міського урочистого зібрання в комунальному підприємстві
«Криворізький
академічний міський театр
драми та музичної комедії
імені Тараса Шевченка»;

19.04.2013,

Бєрлін В.М.

Благун І.М.;
Дабіжа М.К.
(за згодою),
Мала Т.В.,
голови районних
у місті рад,
Медвідь Т.Г.,
голови районних
у місті рад,
керівники відділів,
управлінь, інших
виконавчих органів міської ради,

Бєліков К.А.,
Шовгеля О.М.,

Маляренко С.В.,
Бєрлін В.М.,

19.04.2013,

Медвідь Т.Г.,
Маляренко Л.О.,
Діхтяр Ю.С.,
Мала Т.В.,

Бєрлін В.М.,
Маляренко С.В.,
Гальченко А.В.,
Шовгеля О.М.,

19.04.2013,

Маляренко Л.О.,

Бєрлін В.М.,
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1.2.4 графік репетицій ритуалу запалення факелів біля монумента «Перемога» та святкового параду з нагоди 68-ої
річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945
років;

19.04.2013,

Діхтяр Ю.С.,

Гальченко А.В.,

1.2.5 заявку на транспорт для перевезення учасників святкових заходів;

19.04.2013,

Діхтяр Ю.С.,

Гальченко А.В.,

1.2.6 вітальні листівки, запрошен- до 19.04.2013,
ня для ветеранів Великої
Вітчизняної війни, Почесних громадян, керівників
суб’єктів господарювання та
інших учасників міського
урочистого зібрання;

Мала Т.В.,

Шовгеля О.М.,

1.2.7 пропозиції щодо складу до 22.04.2013,
почесної президії для покладення квітів до монумента «Перемога»;

Мала Т.В.,

Шовгеля О.М.,

1.2.8 матеріали до виступу місь- до 26.04.2013,
кого голови на міському
урочистому зібранні;

Косяк Н.М.,
Благун І.М.,

Маляренко С.В.,
Бєліков К.А.,

1.2.9 тексти привітань від мі- до 30.04.2013
ського голови з 68-ою річницею Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 19411945 років для опублікування в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому
Криворізької міської ради в
мережі Інтернет.

Косяк Н.М.,
Калинюк О.В.,
Білогай О.Ю.

Маляренко С.В.,
Шовгеля О.М.

1.3. Забезпечити:
1.3.1 упорядкування пам’ятників, До 30.04.2013, Катриченко О.В.,
меморіальних дошок, місць
голови районних
поховань воїнів, які загинуу місті рад,
ли в роки Великої Вітчизняної війни, та територій
навколо них;

Вербицький Г.П.,
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1.3.2 високий рівень святкового до 30.04.2013, Гнатовський П.П.,
оформлення міста відповідМедвідь Т.Г.,
но до рішення виконкому
голови районних
міської ради від 10.03.2010
у місті рад,
№78 «Про проведення урочистостей та протокольних
заходів у місті», у т.ч. виготовлення та розміщення постерів з тематичною соціальною рекламою на бігбордах, банерів з вітаннями, прапорів розцвічування,
тематичних вимпелів;

Гальченко А.В.,
Маляренко С.В.,

1.3.3 належне освітлення місць до 30.04.2013, Катриченко О.В.,
проведення святкових заходів;

Вербицький Г.П.,

1.3.4 благоустрій площ біля мо- до 30.04.2013, Катриченко О.В.,
нумента
«Перемога»,
Степанюк С.Д.,
Пам’ятної дзвіниці на честь
Салтовська І.П.,
загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни, комунального
підприємства
«Криворізький академічний
міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка»;

Вербицький Г.П.,

1.3.5 інформування
населення
про роботу міського пасажирського транспорту під
час проведення репетицій
та урочистостей;

29.04.2013 –
09.05.2013,

Сінкевич С.Г.,
Косяк Н.М.,
Некрасова І.Ф.,
Калинюк О.В.;
Галамасюк І.В.
(за згодою),
голови районних
у місті рад,

Гальченко А.В.,
Маляренко С.В.,

1.3.6 громадський правопорядок
у місцях проведення масових святкових заходів, у тому числі нагляд за дотриманням правил протипожежної безпеки;

08.05.2013 –
09.05.2013,

Діхтяр Ю.С.,
Жупінас С.І.;
Шматов С.В.,
Хлівний О.А.
(за згодою),
голови районних
у місті рад,

Гальченко А.В.,
Вербицький Г.П.,

1.3.7 чергування двох бригад
швидкої медичної допомоги,
машин пожежної частини під
час проведення генеральних
репетицій та міських урочис-

за окремим
планом,
08.05.2013,

Світловський О.А.,
Бєліков К.А.,
Жупінас С.І.,
Вербицький Г.П.,

4
1

тостей;

2

1.3.8 організацію почесної варти
біля пам’ятників, меморіальних дошок, місць поховань
воїнів, які загинули у роки
Великої Вітчизняної війни.
1.4.

Організувати у загальноосвітніх, вищих, позашкільних
навчальних закладах проведення патріотичних заходів,
спрямованих на виховання в
молоді шанобливого ставлення та поваги до ветеранів
війни, людей старшого покоління

3
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09.05.2013

голови районних
у місті рад

Бєрлін В.М.

08.04.2013 –
09.05.2013

Касимова Н.О.,
голови районних
у місті рад

Бєрлін В.М.

ІІ. Покладення квітів, ритуальне запалення факелів, салют,
святковий парад та засвічування свічок у Пам’ятній дзвіниці
на честь загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни
(08.05.2013, 14.00, площа біля монумента «Перемога»)
2.
2.1

Забезпечити:
перекриття руху транспортних засобів на пр-ті Миру,
вулицях Димитрова, Рязанова під час проведення заходу;

2.2

2.3

08.05.2013
(за окремим
планом),

Діхтяр Ю.С.,
Сінкевич С.Г.;
Панченко М.А.
(за згодою),

Гальченко А.В.,

квіти, гірлянди та корзини з
квітами для урочистого покладення;

08.05.2013,

Маляренко Л.О.,
голови районних
у місті рад,

Бєрлін В.М.,

участь у ритуалі запалення
факелів, святковому параді
біля монумента «Перемога»:
- військовослужбовців військових частин А-3283 та 3011
(280 осіб);

08.05.2013,

Діхтяр Ю.С.,

Гальченко А.В.,

08.05.2013,

Тарнавський О.Г.,
Радієвський О.В.
(за згодою),

Гальченко А.В.,

- курсантів Криворізького
факультету Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ (60 осіб);

08.05.2013,

Черевач О.М.
(за згодою),

Гальченко А.В.,

- учнів комунального закладу освіти «Криворізький
ліцей цивільного захисту»
(150 осіб);
- курсантів Криворізького коледжу Національного авіа-

08.05.2013,

Касимова Н.О.;
Козлов Г.О.
(за згодою),

Бєрлін В.М.,

08.05.2013,

Касимова Н.О.;
Андрусевич А.О.

Бєрлін В.М.,

5

(за згодою),

ційного університету (110 осіб);
1
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- зведеного духового оркестру та його виступ;

08.05.2013,

Маляренко Л.О.,

Бєрлін В.М.,

- військової техніки та її
належне святкове оформлення;

08.05.2013,

Діхтяр Ю.С.,
Сінкевич С.Г.;
Тарнавський О.Г.
(за згодою),
Маляренко Л.О.,

Гальченко А.В.,

Бєрлін В.М.,

2.4

радіофікацію під час покладення квітів до монумента «Перемога», ритуального
запалення факелів, святкового параду та засвічування
свічок у Пам’ятній дзвіниці
на честь загиблих воїнів у
роки Великої Вітчизняної
війни;

08.05.2013,

Сінкевич С.Г.;
Назіров Е.К.
(за згодою),

Гальченко А.В.,

2.5

наявність комплекту рації
для проведення генеральних репетицій та заходу біля монумента «Перемога»;

за окремим
планом,

Світловський О.А.,

Бєліков К.А.,

2.6

газифікацію ритуалу запалення факелів;

08.05.2013,

Вакуленко І.Є.
(за згодою),
Катриченко О.В.,

Вербицький Г.П.,

2.7

проведення символічного
зльоту голубів після святкового параду біля монумента
«Перемога» в ознаменування 68-ої річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років;

08.05.2013,

Беззубченко В.В.,

Бєрлін В.М.,

2.8

присутність учасників ритуалу покладення квітів і
запалення факелів біля монумента «Перемога», у тому числі членів почесної
президії, учнів та студентів
навчальних закладів, представників трудових колективів міста;

08.05.2013,

Діхтяр Ю.С.,
Мала Т.В.,
Касимова Н.О.,
голови районних
у місті рад,

Гальченко А.В.,
Шовгеля О.М.,
Бєрлін В.М.,

2.9

проведення:
- ритуалу запалення факелів, салюту та святкового
параду;

08.05.2013,

Діхтяр Ю.С.,

Бєрлін В.М.,
Гальченко А.В.,

08.05.2013,
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2.10

2

- засвічування свічок у
Пам’ятній дзвіниці на честь
загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни;
участь:
- знаменної групи (6 осіб) у
ритуалі запалення факелів
біля монумента «Перемога», святковому концерті в
комунальному підприємстві
«Криворізький академічний
міський театр драми та музичної комедії імені Тараса
Шевченка», на репетиціях
урочистих заходів;

3

08.05.2013,

4

5

Медвідь Т.Г.,

Бєрлін В.М.,
Маляренко С.В.,

Діхтяр Ю.С.;
Тарнавський О.Г.
(за згодою),

Гальченко А.В.,
Бєрлін В.М.,

за окремим
планом,

- почесної варти – учнів комунального закладу освіти
«Криворізький ліцей цивільного захисту» – на пр-ті Миру в святковому параді;

08.05.2013,

Касимова Н.О.;
Козлов Г.О.
(за згодою),

Бєрлін В.М.,

- почесної варти – військовослужбовців
військової
частини 3011 біля Пам’ятної
дзвіниці на честь загиблих
воїнів у роки Великої Вітчизняної війни

08.05.2013

Діхтяр Ю.С.;
Радієвський О.В.
(за згодою)

Гальченко А.В.

ІІІ. Міське урочисте зібрання з нагоди 68-ої річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
(08.05.2013, 16.00, КП «Криворізький академічний міський театр драми
та музичної комедії імені Тараса Шевченка»)
3.
3.1

Забезпечити:
підготовку
приміщення
комунального підприємства
«Криворізький академічний
міський театр драми та музичної комедії імені Тараса
Шевченка» для проведення
міського урочистого зібрання;

3.2

святкове оформлення сцени
та глядацького залу, радіофікацію й освітлення, у тому
числі аварійне;

08.05.2013,

Маляренко Л.О.,
Чирка Н.Ю.,

Бєрлін В.М.,

08.05.2013,

Маляренко Л.О.,
Чирка Н.Ю.,

Бєрлін В.М.,
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3.3

присутність учасників урочистого зібрання та їх розміщення в залі комунального
підприємства «Криворізький
академічний міський театр
драми та музичної комедії
імені Тараса Шевченка»;

08.05.2013,

Мала Т.В.,
голови районних
у місті рад,

Шовгеля О.М.,

3.4

проведення урочистого святкового концерту

08.05.2013

Маляренко Л.О.

Бєрлін В.М.

Керуюча справами виконкому

О.Шовгеля

