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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №___

від  «___ » _________ 20__ р. 
м. Кремінна   

Про закріплення  пам’ятників 
за підприємствами, установами 
та організаціями

Відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини”, розпорядження голови облдержадміністрації від 21 березня 2012 року №296 “Про проведення обласного місячника з упорядкування об’єктів  культурної спадщини” та розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 березня 2012 року №296 «Про проведення районного місячника з упорядкування об’єктів культурної спадщини», з метою упорядкування пам′ятників загиблим воїнам до дня відзначення 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, керуючись ст. 119 Конституції України, ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради:

В И Р І Ш И В :

	Закріпити за підприємствами, установами та організаціями, що знаходяться  на території Кремінської міської ради, пам’ятники і могили воїнам, загиблим в роки Великої Вітчизняної, громадянської війни та інші пам′ятні знаки.


№ з/п
Найменування пам’ятників
Закріплені організації
1
Меморіал загиблих воїнів (міський сквер)
КП «Кремінна-Комунсервіс»
2
Пам’ятний знак загиблим воїнам афганцям
КП «Кремінна-Комунсервіс», ЗОШ №2
3
Пам’ятний знак загиблим ліквидаторам аварії на ЧАЕС
КП «Кремінна-Комунсервіс», ЗОШ №2
4
Пам’ятник загиблим воїнам ВВВ в Дубовій Рощі
ДП “Кремінське ЛМГ”, школа-інтернат №3
5
Могила загиблим воїнам ВВВ у Серебрянському лісництві
ДП “Кремінське ЛМГ” (Серебрянське лісництво)
6
Стелла загиблим воїнам – робітникам лісгоспу (біля адміністративної будівлі ДЛМГ)
ДП “Кремінське ЛМГ”
7
Пам’ятний знак 60-річчя Перемоги (вул. Інтернаціональна)
ДП «Кремінський райавтодор»
8
Пам’ятник загиблим воїнам ВВВ (Дубова Роща)
ВУВКГ , школа-інтернат №1
9
Пам’ятник загиблим воїнам (пл. Петровського)
Кремінська дільниця РУЕГХ, школа-інтернат №2
10
Пам’ятник загиблим воїнам-робітникам колгоспу “13 років Жовтня” (вул. Куйбишева)
ФХ “Стимул 777”, ЗОШ №4
11
Могила льотчика Балакіна (Урочище Заводяне)
ФХ “Стимул 777”
12
Пам′ятник загиблим воїнам у селищі Житлівка
ДП «Кремінський райавтодор”, Житлівська ЗОШ
13
Пам’ятник загиблим воїнам (сквер шахти «Кремінна»)
ЗАТ “Агродорстрой», ЗОШ №1 
14
Стела загиблим воїнам-робітникам меблевого комбінату
ФОП Савченко В.В.
15
Стела загиблим воїнам-робітникам з-ду “Госптовари”
Завод «Ритм»
16
Пам’ятник загиблим воїнам (вулиця ім. генерала Михайлова)
Завод “Ритм”, ТОВ “Куб-газ”
17
Стела загиблим воїнам, могила лейтенанта Титова С.А, та лейтенатів Суржана В.А., Куленкова Н.В. (міське кладовище)
КП «Кремінна-Комунсервіс»
18
Пам’ятник загиблим воїнам (санаторій Озерний)
Санаторій “Озерний”
19
Могила загиблих воїнів (Житлівське лісництво)
ДП “Кремінське ЛМГ”(Житлівське лісництво)
20
Пам’ятник “Партизанська землянка” (Комсомольське лісництво)
ПАТ «Татіус», ДСП «Норка»

2. Керівникам підприємств, організацій та установ, закріплених за пам’ятниками, стелами, могилами загиблих воїнів та іншими пам′ятними знаками, впорядкувати  й постійно підтримувати їх у належному стані.
3. Рішення виконкому міської ради від 06 квітня 2006 року №107 “Про закріплення пам’ятників за підприємствами, організаціями та установами” вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Потапова В.І.



Міський голова 								І. Гриценко







надати : Потапову В.І.
    підприємствам, установам організаціям – 22




























Секретар виконкому								О. Ю. Літвін

Заступник міського голови 							В.І. Потапов

Юрисконсульт 			                    					С.В. Кубай

