
У К Р А Ї Н А
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МАЛОВИСКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

м.Мала Виска
від 06 травня 2021 року № 53/6

Про заходи, приурочені Дню 
пам’яті та примирення та 76-й 
річниці перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні

Відповідно до Закону України “Про увічнення перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні 1939-1945 років” та з метою гідного вшанування 
подвигу переможців над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, 
ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, жертв 
нацистських переслідувань, увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій 
війні, посилення соціального захисту ветеранів війни, а також утвердження 
ідеалів миру та консолідації суспільства:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, 
приурочених до Дня пам’яті та примирення та 76-й річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні.

2. Затвердити:
- склад організаційного комітету згідно з додатком 1;
- заходи з підготовки та проведення на території Маловисківської міської 

територіальної громади заходів, приурочених до Дня пам’яті та примирення 
та 76-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (додаток 2).

3. Встановити, що фінансування видатків на підготовку і проведення 
заходів здійснюється за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті 
по головних розпорядниках коштів -  виконавцях заходів, а також інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4. Під час проведення всіх заходів, передбачених Планом, забезпечити 
дотримання протиепідеміологічних заходів, пов’язаних із запобігання



поширенню на території Маловисківської міської територіальної громади 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 8АІ18-СоУ-2.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника



Додаток 1 
до розпорядження 

міського голови 
від 06.05.2021 р. № 53/6

СКЛАД
міського організаційного комітету з підготовки та проведення на території 
Маловисківської міської територіальної громади заходів, приурочених до 

Дня пам’яті та примирення та 76-й річниці перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні

Голова оргкомітету

Гульдас
Юрій Леонідович

- Маловисківський міський голова

Заступник голови оргкомітету

Жовтило 
Алла Василівна

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

Члени оргкомітету
Бакалінський
Олександр Михайлович - перший заступник міського голови

Постолюк 
Леся Анатоліївна - секретар міської ради

Похила
Лариса Василівна

- начальник фінансового управління

Піньковська 
Олена Олександрівна

- начальник відділу бухгалтерського 
обліку

Лисенко
Володимир Павлович - начальник КП «Мала Виска -  МКП»

Рижикова
Юлія Олександрівна - начальник відділу культури та туризму

Онипсенко
Валерій Миколайович

- начальник відділу освіти, молоді та 
спорту



Додаток 2 
до розпорядження 

міського голови 
від 06.05.2021 р. № 53/6

ПЛАН
підготовки та проведення на території Маловисківської міської 

територіальної громади заходів, приурочених до Дня пам’яті та примирення 
та 76-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

№
п/п

Назва заходу Термін
виконання

Виконавці

1 . Привести в належний стан 
пам’ятники, пам’ятні знаки, 
встановлені на честь 
відзначення героїчного 
подвигу українського народу у 
Другій світовій війні на 
території громади

До 07.05.2021р. КП Мала Виска 
МКП

Лисенко В.П., 
Сільські старости

2. Забезпечити горіння 
«Вічного вогню» біля 
пам’ятника загиблим воїнам у 
м.Мала Виска

08.05.2021 р. 
Протягом дня

КП Мала Виска 
МКП

Лисенко В.П.

3. Попередити територіальні 
органи поліції та ДСНС про 
проведення покладання квітів 
до пам’ятника загиблим 
воїнам в м.Мала Виска

До 07.05.2021 р. Васильєв С.А., 
Начальник відділу 

організаційно- 
масової роботи та 

комунікації з 
громадськістю

4. Забезпечити музичний 
супровід (пісні часів Другої 
світової війни та присвячені 
перемозі над нацизмом) під 
час урочистого покладання 
квітів до пам’ятника загиблим 
воїнам у м.Мала Виска

08.05.2021 р. 
Протягом дня

Рижикова Ю. О. 
Начальник відділу 

культури та 
туризму

5. Забезпечити покладання 
квітів до пам’ятника загиблим 
воїнам у м.Мала Виска

08.05.2021 р. 
9.30

Керівники 
громади, відділів, 

установ,організацій
6. Забезпечити покладання 

квітів до пам’ятників загиблим 
воїнам по населених пунктах 
та старостатах громади

08-09.05.2021 р. Сільські старости

7. Сприяти в організації та 08.05.2021 р. Онипсенко В.М.,



взяти участь у футбольному 
турнірі району, який 
відбудеться на міському 
стадіоні «Колос», 
приуроченому 76-й річниці 
перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні та 
учасників бойових дій-наших 
земляків

Начальник відділу 
освіти, молоді та 

спорту

8. Підготувати для публікації 
на сайті Маловисківської 
міської ради циклу матеріалів 
зі світлинами про наш край в 
роки Другої світової війни

07-14.05.2021р. Рижикова Ю. О. 
Начальник відділу 

культури та 
туризму,

КЗ «Музей 
Маловисківщини»

9. Організувати вручення 
продуктових наборів та 
виплати учасникам бойових 
дій в Другій світовій війні, 
передбачені Програмою 
про надання одноразової 
матеріальної допомоги 
громадянам Маловисківської 
міської об’єднаної 
територіальної громади на 
2020-2022 роки

До 09.05.2021р. Виконком міської 
ради, відділ 
соціального 
захисту, праці та 
охорони здоров’я, 
КП «Центр 
надання соціальних 
послуг населенню»

10. Провести тематичні виставки 
літератури в бібліотечних 

закладах громади

3 07- 14.05.2021 
Р-

Рижикова Ю. О. 
Начальник відділу 

культури та 
туризму

11. Провести тематичні круглі 
столи та виховні годині, 

присвячені вигнанню нацистів 
з України та визвольному руху 

в роки Другої світової війни

3 07- 14.05.2021 
Р-

Онипсенко В.М. 
Начальник відділу 
освіти, молоді та 

спорту

12. Забезпечити широке 
висвітлення на офіційному 
веб-сайті та в соціальній 
мережі Фейсбук сторінок 
історії Другої світової війни.

Протягом травня
2021 р.

Васильєв С.А., 
Начальник відділу 

організаційно- 
масової роботи та 

комунікації з 
громадськістю


