
 

 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

 

від 17.02.2020 № 40-ОД 

м.Конотоп 

 
 

Про відзначення в місті 

Конотопі у 2020 році Дня 

Героїв Небесної Сотні 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

23.08.2017 №574-р «Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 

період до 2020 року», розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 25.09.2017 №547-ОД «Про заходи із вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні в 

Сумській області на період до 2020 року», з метою гідного вшанування 

громадянської мужності учасників подій Революції Гідності у відстоюванні 

прав людини та європейського майбутнього України, їх відданості ідеалам 

свободи, справедливості, утвердження в державі демократичних цінностей: 

1.Затвердити робочий план проведення заходів з відзначення в місті 

Конотопі у 2020 році Дня Героїв Небесної Сотні (додається). 
2.Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання затверджених 

цим розпорядженням заходів та інформувати сектор міської ради з питань 
внутрішньої політики до 21.02.2020. 

3.Сектору міської ради з питань внутрішньої політики інформувати 
міського голову про хід виконання даного розпорядження до 24.02.2020. 

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. 

 

 

Міський голова                                                                      Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

Юрій Зеленський    6 64 30 



     Додаток 

     до розпорядження міського голови 

     від 17.02.2020 № 40-ОД 

 

 

Робочий план проведення заходів з відзначення 

в місті Конотопі у 2020 році Дня Героїв Небесної Сотні 

№ 

з/ч 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Урочисте зібрання та покладання 

квітів до пам’ятної дошки з нагоди 

увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні. 

20.02.2020 

10.00 

Шинкаренко О.В. 

Зеленський Ю.О. 

Левченко А.М. 

Клименко А.Д. 

Мусієнко С.В. 

2. Розробити телефонограму запрошень до 18.02.2020 Левченко А.М. 

3. Розробити список і запросити членів 

виконкому, депутатів міської ради, 

членів трудових колективів, 

військових, учасників АТО/ООС, 

представників громадських 

організацій, політичних партій та 

засобів масової інформації  

до 18.02.2020 Левченко А.М. 

Зеленський Ю.О. 

Розанова О.М. 

Мусієнко С.В. 

4. Підготувати сценарій урочистих 

заходів 

до 18.02.2020 Шинкаренко О.В. 

5. Забезпечити наявність квіткової 

продукції 

20.02.2020 Левченко А.М. 

6. Забезпечити наявність акустичної 

апаратури та її транспортування для 

озвучення заходу 

20.02.2020 Шинкаренко О.В. 

Коваленко О.В. 

7. Забезпечити електроживлення для 

озвучення заходу та прибирання 

території біля пам’ятної дошки 

Героям Небесної Сотні 

до 20.02.2020 Клименко А.Д. 

8. В закладах загальної середньої освіти 
провести тематичні заходи про масові 
акції громадського протесту в 
Україні, що відбувались у листопаді 
2013 року - лютому 2014 року, та про 
їх учасників 

Протягом 

лютого 2020 

Гаценко Л.Г. 

9. Організація фотодокументальних 
виставок, експозицій, присвячених 
увічненню пам’яті Героїв Небесної 
Сотні 

Протягом 

лютого 2020 

Шинкаренко О.В. 

10. Організувати звернення до 
представників духовенства міста з 

19.02.2020 Зеленський Ю.О. 



пропозицією провести 20.02.2020 
молебні за загиблими 

11. Забезпечити висвітлення в ЗМІ 

заходів, щодо вшанування пам’яті 

Героїв Небесної Сотні в місті 

20.02.2020 Зеленський Ю.О. 

12. Забезпечити охорону громадського 

порядку та наявність знаменної групи 

20.02.2020 Мусієнко С.В. 

13. Забезпечити медичний супровід під 

час проведення заходу 

20.02.2020 Шульга Ж.О. 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому Оксана ЗИМОВЕЦЬ 

 

Завідувач сектору міської ради 

з питань внутрішньої політики 

 

Юрій ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 


