
від 04 травня 2016 року                                                                                                  № 107-гр

м. Кіровоград

Про участь в урочистостях, 
присвячених Дню пам'яті та 
примирення і 71-й річниці Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні

Відповідно  до  Закону  України  “Про  увічнення  Перемоги  у  Великій
Вітчизняній  війні  1941-1945  років”,  Указу  Президента  України  “Про
відзначення у 2016 році Дня пам'яті та примирення і 71-ї річниці Перемоги над
нацизмом  у  Другій  світовій  війні”, статті  55  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні” та з метою  належного  відзначення  мужності  та
героїзму  переможців  нацизму  у  Другій  світовій  війні,  видатного  внеску
Українського  народу  в  перемогу  Антигітлерівської  коаліції,  вшанування
пам'яті жертв Другої світової війни, посилення державної підтримки ветеранів
війни,  учасників  українського  визвольного  руху  цього  періоду,  жертв
нацистських переслідувань, а також виховання в молоді почуття патріотизму,
національної  гідності,  готовності  до  захисту  своєї  держави,  шанобливого
ставлення до старшого покоління:

1. Керівництву обласної ради, працівникам виконавчого апарату обласної
ради, депутатам обласної ради взяти участь у заходах з нагоди  Дня пам'яті та
примирення і 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та
покладанні  квітів  до  Меморіального  комплексу  на  Фортечних  валах,  що
відбудуться 8-9 травня 2016 року.

2.  Відділу  організаційного  забезпечення виконавчого  апарату  обласної
ради запросити  депутатів  обласної  ради  до  участі  в  покладанні  квітів  до
Меморіального комплексу на Фортечних валах.

3.  Відділу  інформаційно-аналітичної  роботи  виконавчого  апарату
обласної ради:

організувати  привітання  листівками  ветеранів  війни,  учасників
українського  визвольного  руху,  нинішніх  захисників  Вітчизни,  керівництва
держави та області;
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підготувати  інформацію  про  участь  керівництва,  працівників
виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради в урочистостях з
нагоди Дня пам'яті та примирення і 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні для оприлюднення на офіційному сайті обласної ради.

4.  Фінансово-господарському  відділу  виконавчого  апарату  обласної
ради здійснити витрати, що пов'язані з участю в урочистостях, присвячених
Дню пам'яті та примирення і 71-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні, за рахунок коштів, передбачених обласній раді на проведення
загальнообласних  заходів,  затверджених  рішенням  обласної  ради
від 26 жовтня 2007 року № 323 “Про перелік загальнообласних заходів,  що
фінансуються  Кіровоградською  обласною  радою”  згідно  з  кошторисом
(додається).

5.  Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на
керуючого справами виконавчого апарату обласної ради Тимофієву Н.Г.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко



                                                                     Додаток
                                                                                 до розпорядження голови
                                                                                 Кіровоградської обласної ради
                                                                                 “___” ___________ 2016 року
                                                                                 №_____

К О Ш Т О Р И С 
витрат на організацію участі в урочистостях, присвячених 

Дню пам'яті та примирення і 71-й річниці Перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні

№
п/п

Найменування витрат Сума, грн.

1. Кошики із живих квітів для покладання до:

Меморіального комплексу “Фортечні вали”;

пам'ятника воїнам-визволителям, які загинули 
в роки Великої Вітчизняної війни.

Живі квіти зрізані для покладання до Алеї 
пам'яті військовослужбовців, які загинули під 
час антитерористичної операції в східних 
областях України

550

550

450

2. Прапори Кіровоградської області (2 штуки) 234

Разом: 1784,0

Тисяча сімсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради     Н.Тимофієва
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