
 

 

 

 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

 

від 28.01.2020  № 11-ОД 

м.Конотоп 

 
 

Про відзначення в місті 

Конотопі у 2020 році Дня 

пам’яті Героїв Крут 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання листа Офісу Президента України від 24.01.2020 №04-

01/151, листа Сумської обласної державної адміністрації «Про відзначення Дня 

пам’яті Героїв Крут», з метою вшанування подвигу юних захисників України у 

бою під Крутами у січні 1918 року та належного відзначення цієї історичної 

події: 

1.Затвердити план заходів щодо відзначення в місті Конотопі у 2020 році 

Дня пам’яті Героїв Крут (додається). 
2.Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання затверджених 

цим розпорядженням заходів та інформувати сектор міської ради з питань 
внутрішньої політики до 31.01.2020. 

3.Сектору міської ради з питань внутрішньої політики інформувати 
міського голову про хід виконання даного розпорядження до 03.02.2020. 

4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому, заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

В.п. міського голови                                                              Оксана ЗИМОВЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

Юрій Зеленський    6 64 30 

 

 



 

     Додаток 

     до розпорядження міського голови 

     від 28.01.2020  № 11-ОД 

 

План заходів щодо відзначення в місті Конотопі 

у 2020 році Дня пам’яті Героїв Крут 
1.Забезпечити покладання квітів до пам’ятного знаку «Борцям за волю 

України 1917-1960 років». 

Відділ організаційної та кадрової роботи міської 

ради, сектор міської ради з питань внутрішньої 

політики 

29.01.2020 
 

2.Організувати звернення до релігійних організацій з пропозицією 
провести 29.01.2020 молебнів за загиблими захисниками України. 

Сектор міської ради з питань внутрішньої 

політики 

До 29.01.2020 
 

3.Організувати проведення в закладах загальної середньої освіти міста 

військово-патріотичних, освітньо-виховних, інформаційних заходів, уроків 

патріотизму присвячених пам’яті Героїв Крут. 

Відділ освіти Конотопської міської ради 

До 31.01.2020 
 

 4.Організувати перегляд фільму патріотичної тематики «Крути 1918» в 
приміщенні Конотопського міського центру культури і дозвілля «Кінотеатр 
«Мир». 

Відділ культури і туризму Конотопської міської 
ради 

29.01.2020 
 

 5.Організувати проведення тематичних культурно-мистецьких заходів в 
закладах культури міста, присвячених пам’яті Героїв Крут. 

Відділ культури і туризму Конотопської міської 
ради 

До 31.01.2020 
 

6.Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів, щодо 

відзначення Дня пам’яті Героїв Крут в місті. 

Сектор міської ради з питань внутрішньої 

політики 

29.01.2020 

 

 

Керуючий справами виконкому Любов ДУБОВИК 

 

Завідувач сектору міської ради  

з питань внутрішньої політики 

 

Юрій ЗЕЛЕНСЬКИЙ 



 


