ГОЛОВА ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
24.01.2018

м. Кривий Ріг

Г

№ 15-р

1
Про відзначення 74-ї річниці
визволення міста Кривого Рогу
в Тернівському районі м. Кривого
Рогу

З метою забезпечення підготовки та відзначення 74-ї річниці визволення міста
Кривого Рогу в Тернівському районі м. Кривого Рогу, вшанування визволителів міста та
пам’яті загиблих, керуючись рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про
обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»:
1. Затвердити заходи щодо підготовки та відзначення 74-ї річниці визволення міста
Кривого Рогу в Тернівському районі м. Кривого Рогу і рекомендувати керівникам
підприємств, установ, організацій району виконання цих заходів (додаються).
2. Рекомендувати Тернівському відділенню поліції Криворізького відділу поліції
Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області
(Шульга A.B.) забезпечити охорону громадського порядку під час проведення
урочистостей.
3. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконкому
районної у місті ради (Кіясь В.О.) оприлюднити дане розпорядження на офіційному
веб-сайті виконкому Тернівської районної у місті ради в мережі Інтернет у
визначений законодавством термін.
4. Координацію роботи за виконанням даного розпорядження покласти на завідувача
організаційного відділу виконкому районної у місті ради Рудзик О.В., контроль - на
заступника голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів
ради Внукову А.О.

Виконувач обов’язків голови
районної у місті ради - заступник
голови районної у місті ради

Згідно з оригіналом, матеріали
вірно: завідувач загального

С.Кушнір

виконкому районної у місті ради,
О. Міщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної у місті ради
24.01.2018 № 15-р
ЗАХОДИ
щодо підготовки та відзначення 74-ї річниці визволення міста Кривого Рогу
в Тернівському районі м. Кривого Рогу
№
з/п
1
1.

2.

3.

Зміст заходу

Термін виконання

2

3
/. ОРГАНІЗАЦІЇИНА РОБОТА
Забезпечення висвітлення в засобах
лютий 2018 року
масової інформації анонсу заходів з
нагоди 74-ї річниці визволення міста
Кривого Рогу
Направлення заявки на ПАТ
до 05.02.2018
«КРИВОРІЖГАЗ» щодо включення
«Вічних вогнів» на братських могилах
району
Підготовка:

Відповідальні за
підготовку
4
Кіясь В.О.

Косогорова А.В.

планів підготовки та сценаріїв
проведення урочистостей біля
братських могил;

до 15.02.2018

проектів виступів на урочистостях біля
братських могил;

до 15.02.2018

Рудзик О.В.
Каретіна О.В.
Коновалова Н.А.
Забуженко М.Г.
Лисак Н.П.
Кіясь В.О.

складу почесної президії для
покладання квітів до братської могили
по вул. Івана Сірка

до 19.02.2018

Рудзик О.В.

16.02.2018

Рудзик О.В.

4.

Підготовка та направлення
телефонограм на підприємства, в
організації, установи району щодо
участі в урочистостях

5.

Підготовка списків учасників ритуалу
покладання квітів до Меморіального
комплексу на проспекті Миру,
запалення факелів біля монумента
«Перемога»

до 20.02.2018

Бурдієнко В.В.
Рудзик О.В.

6.

Забезпечення участі ветеранів війни в:

22.02.2018

Внукова А.О.

покладання квітів до Меморіального
комплексу на проспекті Миру,
запалення факелів біля монумента
«Перемога»;

14.00 год.

Бурдієнко В.В.

2

1

7.

8.

9.

10.

2
міському урочистому зібранні в КП
«Криворізький академічний міський
театр драми та музичної комедії імені
Тараса Шевченка»
Забезпечення транспорту для
перевезення на міські урочисті заходи:
- учасників художніх колективів;
- ветеранів війни
Забезпечення додаткової зупинки
громадського транспорту по вулиці
Сергія Колачевського біля стели «На
лінії вогню»
Забезпечення участі учнівської та
студентської молоді району в
урочистостях
Проведення урочистостей біля
пам’ятних знаків, братських могил
воїнів - визволителів:

3
15.30 год.

4
Рудзик О.В.

22.02.2018

Сатановська J1.B.
Волошина О.В.
Бурдієнко В.В.

22.02.2018
з09.30 до 12.00

22.02.2018

-

-

1.

2.

Лисак Н.П.
Осяніна В. А.

22.02.2018
10.00

братська могила по вулиці Івана Сірка;

-

Сатановська Л.В.

Солод В. М.
Внукова А.О.
Рудзик О.В.
Кушнір С.І.
Каретіна О.В.
Брилькова І.О.
Коновалова H.A.
Окунева М.І.
Забуженко М.Г.

братська могила «Не пройдуть» в
житловому масиві Веселі Терни;
стела «На лінії вогню»;

пам’ятний знак на честь підпільної
молодіжної групи «Червоногвардієць»
по вулиці Сергія Колачевського;
пам’ятний знак «Поле Пшенічного» в
Лисак Н.П.
селищі Гірницьке;
Касьян Л.М.
II. КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ТА СПОРТИВНІ ЗА Х О Д І г
Вшанування пам’яті Героїв Другої
Світової війни, на честь яких названі
вулиці Тернівського району м. Кривого
Рогу
Районна патріотична акція «Пам’ять
серця - пам’ять сивини»

3.

Змагання з міні-футболу (2006 р. н.,
Північна частина району), присвячені
74-й річниці визволення м.Кривого Рогу

4.

5.

лютий - грудень
2018 року,
меморіальні дошки
лютий 2018,
заклади освіти району

Внукова А.О.
Бурдієнко В.В.
Лисак Н.П.
Волошина О.В.
Внукова А.О.
Лисак Н.П.
Кушнір С.І.
Корженевська I.A.

Змагання з міні-футболу (2006 р. н.,
Південна частина району), присвячені
74-й річниці визволення м.Кривого Рогу

06.02.2018,
09.00,
СК «Північне сяйво»
ДП «Спорт-Мастер»
ПРАТ «ЦГЗК»
08.02.2018,
10.00,
КПНЗ «ДЮСШ №5»

Відкритий турнір з тенісу настільного
серед ветеранів, присвячений 74-й
річниці визволення м. Кривого Рогу

10.02.2018,
10.00,
КПНЗ «ДЮСШ №7»

Кушнір С.І.
Корженевська I.A.

Кушнір С.І.
Корженевська I.A.

з
1
6.

2
Районний турнір з міні-футболу (2006
р.н., фінал-4х команд), присвячений
74-й річниці визволення м.Кривого Рогу

7.

Єдиний день інформування населення

8.

Виставка-конкурс з історико-технічного
стендового моделювання та музейновиставкових експозицій «На
криворізькому напрямку», присвячена
74-й річниці визволення м.Кривого Рогу

9.

Спартакіада серед учнів шкіл району:
змагання з волейболу (юнаки, 2002 р.н.
та молодше), присвячена 74-й річниці
визволення м. Кривого Рогу

10.

Цикл тематичних екскурсій
«Наступально-оборонні бої на підступах
до Кривого Рогу 1943 р.»

11.

Тематична святкова програма «Уклін
всім, хто край свій боронив»

12.

Єдиний урок мужності «Не згасити
вогонь пам’яті»

13.

Огляд поетичних сторінок «В колі
бойових побратимів

14.

Книжкова виставка «Солдатській славі
вклоніться»

15.

Історичний нюанс «Гриміли бої на
Криворіжжі»

16.

День відкритих дверей

3
15.02.2018,
10.00,
КПНЗ «ДЮСШ №5»
15.02.2018,
14.00,
Криворізький
професійний будівельний
ліцей
16.02.2018,
КПНЗ «Клуб науковотехнічної творчості
учнівської молоді
Тернівського району»
КМР
19-23.02.2018,
13.00,
Криворізька
загальноосвітня школа
№110
20-28.02.2018,
Тернівський філіал
комунального закладу
культури «Міський
історико-краєзнавчий
музей»
21.02.2018,
13.00,
комунальний заклад
«Палац культури
«Тернівський» КМР
22.02.2018,
заклади освіти району
22.02.2018,
Індустріальний коледж
ДВНЗ «КНУ»
22.02.2018,
протягом дня,
Криворізький
професійний
будівельний ліцей
22.02.2018,
Криворізький
професійний
будівельний ліцей
22.02.2018,
протягом дня,
Терніський філіал
комунального закладу
культури «Міський
історико-краєзнавчий
музей»

4
Кушнір С.І.
Корженевська I.A.
Кушнір С.І.
Кіясь В.О.

Внукова А.О.
Лисак Н.П.

Кушнір С.І.
Корженевська I.A.

Внукова А.О.
Волошина О.В.

Внукова А.О.
Волошина О.В.

Внукова А.О.
Лисак Н.П.
Внукова А.О.
Осяніна В.А.
Внукова А.О.
Осяніна В.А.

Внукова А.О.
Осяніна В.А.

Внукова А.О.
Волошина О.В.

1
17.

2
Лекція на тему: «їх подвиг житиме в
віках, бо відстояли рідне місто»

3
22.02.2018,
10.00,

4
Окунева М.І.
Каретіна О.В.

комунальна установа
«Територіальний центр
соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг) у
Тернівському районі»
18.

Лекція на тему: «Свято пам’яті та
людської вдячності»

22.02.2018,
10.00,

Окунева М.І.
Каретіна О.В.

комунальна установа
«Будинок милосердя
«Затишок» КМР

19.

20.

Бесіда, присвячена Дню визволення
м.Кривого Рогу, на тему: «Вшануймо
разом священну пам’ять про воїніввизволителів міста Кривого Рогу та
героїв-підпільників»
Відкритий турнір з волейболу серед
молоді, присвячений 74-й річниці
визволення м. Кривого Рогу

21.

Урок патріотичного виховання «Тоді у
44-му»

22.

Хроноскоп «Коли горів мій край
вогнем»

22.02.2018,
10.00,

Окунева М.І.
Каретіна О.В.

комунальна установа
«Будинок милосердя»
КМР

24.02.2018,
10.00,
Криворізька
загальноосвітня школа
№50
22.02.2018,
11.30,
комунальний заклад
культури «Міська
бібліотека для
дорослих», філія № 6
22.02.2018,
12.00,

Кушнір С.І.
Корженевська I.A.

Внукова А.О.
Волошина О.В.

Внукова А.О.
Волошина О.В.

комунальний заклад
культури «Міська
бібліотека для дорослих»,
філія № 26

23.

Відкриття документальної мінівиставки «Визволителям міста
присвячується»

24.

Інформаційне досьє «Не скоривсь,
Кривий Ріг, ворогам ти ніяким»

25.

Огляд літератури «Не забувайте
незабутнє»

22.02.2018,
13.00,

Внукова А.О.
Волошина О.В.

Терніський філіал
комунального закладу
культури «Міський
історико-краєзнавчий
музей»

22.02.2018,
14.00,
комунальний заклад
культури «Міська
дитяча бібліотека»,
філія № 16
25.02.2018,
12.00,
комунальний заклад
культури «Міська
бібліотека для дорослих»,
філія № 8

Внукова А.О.
Волошина О.В.

Внукова А.О.
Волошина О.В.

5

1

1.

1.1.

1.2.
2.

3.

-

2
3
III. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗП ЕЧЕННЯ
ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ
Забезпечення святкового оформлення
району:
Розміщення в металевих підставках
прапорів розцвічування ( згідно
дислокації)

Оформлення прапорами колони на
площі 40-річчя Перемоги
Організація проведення озвучування
урочистих заходів на братських могилах
по вулиці Івана Сірка і житлового масиву
Веселі Терни та вулиць Короленка,
Малиновського
Забезпечення корзин з квітами для
покладання до братських могил:
Братська могила по вулиці
Івана Сірка:
-1 корзина;

до 19.02.2018
19, 20,21,22, 23,24
лютого 2018 року

до 19.02.2018
22.02.2018,
08.30

4

Кіясь В.О.
Кіясь В.О.,
СК «Північне
сяйво»ДП «СпортМайстер» ПРАТ
«ЦГЗК», ПАТ
«КЗРК», КЗ «Палац
культури
«Першотравневий»
КМР, КЗ «Палац
культури
«Тернівський»
КМР, автостанція
«Терни»,
ГОВ «УЮТ-2011»
ПРАТ «ПІВНГЗК»
ПРАТ «ПІВНГЗК»

22.02.2018

ПРАТ «ПІВНГЗК»

- 1 корзина;

ПАТ «КЗРК»

- квіти;

Лисак Н.П.,
КЗШ №№ 48, 50,
78, 105,110, 116,
117, гімназія,
ліцей

- квіти;

ТОВ «УЮТ-2011»

- квіти;

Осяніна В. А.,
Індустріальний
коледж ДНВЗ
«КНУ»

Братська могила «Не пройдуть» в
житловому масиві Веселі Терни:
- 1 корзина;
- квіти

22.02.2018
ПРАТ «ПІВНГЗК»
Лисак Н.П.,
КЗШ № 40

6
1

-

2
Стела «На лінії вогню»:

3
22.02.2018

- 2 корзини;

ПАТ «КЗРК»

- 1 корзина;

ПРАТ «ЦГЗК»

- квіти;

ТОВ «УЮТ-2011»

- квіти;

Лисак Н.П.,
КЗШ №№ 27, 42,
45, 55

- квіти

Осяніна В.А.
КПБЛ, ДНЗ
«КНВЦ»

Пам’ятний знак на честь підпільної
молодіжної групи «Червоногвардієць»
по вулиці Сергія Колачевського:

22.02.2018

- 1 корзина;

ПАТ«КЗРК»

- квіти;

КЗ «Криворізький
протитуберкульоз
ний диспансер №2
«ДОР»

- квіти;

Лисак Н.П.,
КЗШ № № 37,61

- квіти

Осяніна В.А.
Міжрегіональний
центр підготовки і
перепідготовки
звільнених у запас
військово
службовців (філія
Терни)

Пам’ятний знак «Поле Пшенічного» в
селищі Гірницьке:
- 1 корзина;

22.02.2018
ПРАТ «ПІВНГЗК»

- квіти
4.

4

Організація чергування під час
проведення урочистостей:
біля братської могили по вулиці Івана
Сірка та стели «На лінії вогню» по
вулиці Сергія Колачевського пересувних медичних пунктів з середнім
медичним працівником і укладкою для
надання першої медичної допомоги;

Лисак Н.П.,
КЗШ № 83
22.02.2018,
з 09.30
Сатановська Л.В.
Косяк Н.В.,
Квятковська С.О.

7

1

5.

6.

1.

2.

3.

2
біля братської могили «Не пройдуть» в
житловому масиві Веселі Терни медичної сестри КЗШ №40;

3

4
Лисак Н.П.

біля пам’ятного знаку на честь
підпільної молодіжної групи
«Червоногвардієць» по вул. Сергія
Колачевського - медичної сестри
КЗШ№№ 37, 61;

Лисак Н.П.

біля пам’ятного знаку «Поле
Пшенічного» в селищі Гірницьке медичної сестри КЗ «Криворізький
психоневрологічний інтернат» ДОР»

Гудим Г.І.

Здійснення перекриття руху
22.02.2018,
транспортних засобів по вулицях
з 09.30
Короленка, Малиновського, Івана Сірка
Забезпечення громадського
22.02.2018,
порядку у місцях проведення масових
протягом дня
святкових заходів
IV БЛАГО УСТРІЙ

Колісник В.М.

Братська могила по вулиці Івана Сірка
- прибирання випадкового сміття;
до 20.02.2018

Колісник В.М.

ТОВ
«Весташляхбуд»
(за згодою)

- розчищення меморіальних плит
(за необхідністю);

до 19.02.2018

ТОВ «УЮТ-2011»
(за згодою)

- санітарна обрізка зелених насаджень
(за необхідністю);

до 19.02.2018

КП «Сансервіс»

- розчищення, посипання пішохідних
доріжок по вул. Івана Сірка,
Малиновського (за необхідністю).

до 19.02.2018

ТОВ
«Весташляхбуд»
(за згодою)

Братська могила «Не пройдуть»
- прибирання випадкового сміття,
розчищення меморіальних плит
(за необхідністю);
- розчищення, посипання пішохідних
доріжок (за необхідністю);
- санітарна обрізка зелених насаджень
(за необхідністю);
- ревізія зовнішнього освітлення вул.
Сестроріцька, пл. 40-річчя Перемоги.

в житловому масиві Веселі Терни
до 20.02.2018
КЗОШ № 40
(за згодою)
до 19.02.2018
до 20.02.2018
до 19.02.2018

КП «Сансервіс»

ТОВ «Криворіжелектромонтаж»
(за згодою)
Стела «На лінії вогню» по вулиці Сергія Колачевського
- прибирання випадкового сміття,
ТОВ
до 20.02.2018
розчищення меморіальних плит
«Весташляхбуд»
(за необхідністю);
(за згодою)
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2
- розчищення, посипання пішохідних
доріжок (за необхідністю);

3
до 20.02.2018

4

тов
«Весташляхбуд»
(за згодою)
ПАТ «КЗРК»
(за згодою)
ТОВ «Криворіжелектромонтаж»
(за згодою)
КП «Сансервіс»

до 19.02.2018
- ревізія зовнішнього освітлення на
території меморіального комплексу по
вул. Сергія Колачевського;
до 19.02.2018
- санітарна обрізка зелених насаджень
(за необхідністю).
Пам’ятний знак на честь підпільно і молодіжної групи «Червоногвардієць»
по вулиці Сер гія Колачевського
- прибирання випадкового сміття
до 20.02.2018
ТОВ «УЮТ-2011»
- розчищення пам’ятного знаку (за
до 19.02.2018
(за згодою)
необхідністю);
- посипання пішохідних доріжок (за
до 20.02.2018
ТОВ
необхідністю) вул. Сергія
«Весташляхбуд»
(за згодою)
Колачевського;
до 19.02.2018
ТОВ «Криворіж- ревізія зовнішнього освітлення вул.
електромонтаж»
Сергія Колачевського;
(за згодою)
КП «Сансервіс»
до 19.02.2018
- санітарна обрізка зелених насаджень
(за необхідністю).
Пам’ятний знак «Поле Пшенічного» в селищі Гірницьке
- прибирання випадкового сміття;
до 20.02.2018
КЗ «Криворізький
- розчищення пам’ятного знаку (за
до 20.02.2018
психоневрологічни
необхідністю);
й інтернат» ДОР»
- розчищення, посипання пішохідних
(за згодою)
доріжок (за необхідністю);
до 19.02.2018
- санітарна обрізка зелених
КП «Сансервіс»
насаджень (за необхідністю);
до 19.02.2018
- ревізія зовнішнього освітлення вул.
ТОВ «Криворіжелектромонтаж»
Треньова, Заплавна.
(за згодою)
Братська могила біля житлового масиву Мирівське, с. Ново-Іванівка
- прибирання випадкового сміття;
до 20.02.2018
ТОВ «УЮТ-2011»
(за згодою)
- санітарна обрізка зелених насаджень
до 19.02.2018
КП «Сансервіс»
(за необхідністю);
до 20.02.2018
ТОВ «УЮТ-2011»
- розчищення меморіальних плит (за
(за згодою)
необхідністю);
- розчищення, посипання пішохідних
доріжок (за необхідністю).
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М. Окунева
ах виконкому районної у місті ради,
О. Міщук

