
 
 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

від 07.02.2020 № 28-ОД 

м.Конотоп 

 
 

Про відзначення в місті Конотопі у 

2020 році Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Указу Президента України від 11.02.2004 №180/2004 «Про День 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав», з метою 

належного відзначення в місті Конотопі у 2020 році Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав: 

1.Затвердити робочий план проведення заходів з відзначення в місті 

Конотопі у 2020 році Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав (додається). 
2.Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання затверджених 

цим розпорядженням заходів та інформувати сектор міської ради з питань 
внутрішньої політики до 18.02.2020. 

3.Сектору міської ради з питань внутрішньої політики інформувати 
міського голову про хід виконання даного розпорядження до 19.02.2020. 

4.Залучити до роботи у вихідний день 15.02.2020 Семеніхіна А.Ю., 

Дубовик Л.І., Зимовець О.В., Мусієнка С.В., Самсоненко С.А., Яременко Н.А., 

Шинкаренко О.В., Розанову О.М., Євдоченка С.М., Козеренко О.М., 

Зеленського Ю.О. 

5.Відповідно до статті 72 Кодексу Законів про працю України, надати 

задіяним під час проведення заходів 15.02.2020 (Семеніхіну А.Ю., Дубовик Л.І., 

Зимовець О.В., Мусієнку С.В., Самсоненко С.А., Яременко Н.А.,              

Розановій О.М., Шинкаренко О.В., Євдоченку С.М., Козеренко О.М., 

Зеленському Ю.О.) день відпочинку в інший сприятливий для них час у зв’язку 

з відпрацюванням робочого часу у вихідний день. 

6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому, заступників міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків. 

 

Міський голова                                                                      Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

Юрій Зеленський    6 64 30 

 



     Додаток 

     до розпорядження міського голови 

     від 07.02.2020 № 28-ОД 

 

 

Робочий план проведення заходів 

з відзначення в місті Конотопі у 2020 році Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав 

 

№ 

з/ч 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Провести урочистий мітинг біля 

пам’ятника воїнам-інтернаціоналіс-

там з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав 

15.02.2020 

10.00 

Шинкаренко О.В. 

Зеленський Ю.О. 

Яременко Н.А. 

2. Розробити телефонограму запрошень до 13.02.2020 Яременко Н.А. 

3. Розробити список і запросити членів 

виконкому, депутатів міської ради, 

членів трудових колективів, 

військових, учасників АТО/ООС, 

учасникам бойових дій на території 

інших держав, представників 

громадських організацій, політичних 

партій та засобів масової інформації  

до 14.02.2020 Яременко Н.А. 

Зеленський Ю.О. 

Розанова О.М. 

Мусієнко С.В. 

4. Підготувати сценарій урочистих 

заходів 

до 12.02.2020 Шинкаренко О.В. 

5. Забезпечити наявність квіткової 

продукції 

15.02.2020 Яременко Н.А. 

6. Підготовка грамот та подяк міського 

голови учасникам бойових дій на 

території інших держав 

до 14.02.2020 Яременко Н.А. 

7. Забезпечити наявність акустичної 

апаратури та її транспортування для 

озвучення заходу 

15.02.2020 Шинкаренко О.В. 

 

8. Забезпечити електроживлення для 

озвучення заходу та прибирання 

території біля пам’ятника воїнам-

інтернаціоналістам 

до 15.02.2020 Клименко А.Д. 

9. Розглянути можливість надання 

матеріальної допомоги учасникам 

бойових дій на території інших 

держав 

Протягом 

лютого 2020 

Розанова О.М. 

10. Організувати звернення до 
представників духовенства міста з 
пропозицією провести 15.02.2020 
молебні за загиблими 

14.02.2020 Зеленський Ю.О. 



11. Забезпечити наявність транспорту та 

робітників з метою перевезення 

інвентарю для проведення заходу 

15.02.2020 Клименко А.Д. 

12. Організація та забезпечення 

приготування козацького кулішу 

15.02.2020 Яременко Н.А. 

Журавель Н.М. 

Євдоченко С.М. 

13. Організація виставок фотографій, 

документів та архівних матеріалів, 

мемуарної та історичної літератури, 

проведення творчих зустрічей, 

концертних програм, присвячених 

Дню вшанування 

Протягом 

лютого 2020 

Шинкаренко О.В. 

14. Проведення у закладах загальної 

середньої освіти міста тематичних 

уроків та лекцій, приурочених Дню 

вшанування 

Протягом 

лютого 2020 

Гаценко Л.Г. 

15. Забезпечити покладання квітів до 

пам’ятних дошок учасників бойових 

дій на території інших держав за 

участі учнівської молоді та учасників 

війни 

До 15.02.2020 Гаценко Л.Г. 

16. Забезпечити висвітлення в ЗМІ 

заходів з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав 

15.02.2020 Зеленський Ю.О. 

17. Забезпечити охорону громадського 

порядку, наявність знаменної та 

салютної групи 

15.02.2020 Мусієнко С.В. 

18. Забезпечити медичний супровід під 

час проведення заходу 

15.02.2020 Шульга Ж.О. 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому Оксана ЗИМОВЕЦЬ 

 

Завідувач сектору міської ради 

з питань внутрішньої політики 

 

Юрій ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
 

 


