
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» вересня 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
 
Про проведення міського  
свята «Козацька слава» 
 

Відповідно до пп. 3 п. б) ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Указу Президента України «Про День захисника України» № 806/2014 від 
14.10.2014, плану роботи управління культури і туризму міської ради на 2019 рік, з метою 
вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності 
України, відродження та розвитку історичних, культурних традицій українського козацтва, 
сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
  

1. Провести міське свято «Козацька слава» 12 жовтня 2019 року з 10 години біля 
стадіону «Ніка». 

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення міського свята 
«Козацька слава» згідно з додатком 1. 

3. Затвердити кошторис видатків на проведення свята «Козацька слава» згідно з 
додатком 2. 

4. Затвердити заходи до Дня захисника України та Дня українського козацтва згідно з 
додатком 3. 

5. Міському відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області забезпечити громадський 
порядок під час проведення свята «Козацька слава» біля стадіону «Ніка».  

6. Засобам масової інформації та управлінню інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики міської ради забезпечити висвітлення проведення свята «Козацька 
слава». 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від вересня 2019 року № 

 
Склад організаційного комітету 

з підготовки та проведення міського свята «Козацька слава»  
 

Голова організаційного комітету: 
 

СОСНА - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
Людмила Василівна   органів ради 
 

Заступники голови оргкомітету: 
 

ГРИЦЕНКО - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
Сергій Петрович   органів ради 
 
НЕКРАСОВ - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих  
Андрій Володимирович   органів ради 
 

Члени оргкомітету: 
 

АБАЖЕЙ - директор міського Палацу культури 
Григорій Петрович 
 
БУЛЬДОВИЧ  - командир військової частини 2269 (за згодою) 
Віктор Володимирович 
  
ВОЛКОВА - заступник начальника управління культури і туризму 
Наталія Сергіївна   міської ради 
 
ЗАГУРСЬКИЙ - начальник ДПРЗ -2 УДСНС України у Кіровоградській 
Олександр Васильович   області, полковник служби цивільного захисту  
 
ЛОЦМАН - начальник управління житлово-комунального господарства, 
Геннадій Григорович   архітектури та містобудування міської ради 
 
МОСКОВЧЕНКО - начальник управління інформатизації та інформаційно- 
Інна Степанівна   аналітичної політики міської ради 
 
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА - начальник управління культури і туризму міської ради 
Ольга Володимирівна 
 
ТРОФИМЕНКО  - заступник начальника управління економіки міської ради,  
Світлана Володимирівна   начальник відділу торгівлі 
 
ХВОСТОВ - начальник Олександрійського відділу поліції ГУНП  
Володимир Олександрович   в Кіровоградській області (за згодою) 
 
ЧЕРЕВАШКО - начальник управління економіки міської ради 
Ростислав Євгенович 
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ЧЕРНЕЦЬКА - начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради  
Вікторія Миколаївна 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від  вересня 2019 року № 

 
Кошторис  

видатків на проведення  міського свята «Козацька слава» 
 
 

№з/п Вид видатків Сума в (грн) Відповідальний 
1. Призи, дипломи  12000,00  Управління культури і 

туризму міської ради 
2. Квіти  600,00 Управління культури і 

туризму міської ради 
500,00 Управління 

забезпечення діяльності 
міської ради 

3. Транспортні послуги 1500,00 Управління культури і 
туризму міської ради 

 Всього: 14600,00  
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету        В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від  вересня 2019 року № 

 
Заходи до Дня захисника України та до Дня українського козацтва 

 
№ 
п/п Дата, час Назва заходу Місце проведення Відповідальн

ий 
1 2 3 4 5 

1.  03.10.2019, 
15:00 год. 

Ігровий фольк-майданчик: «Ми 
родом з України» (в рамках 
проекту «Корекційно-розвиваюча 
студія «Сонячні зайчики») 

ЦМБД ім. Ю Гагаріна 
(для дітей з 

інвалідністю ГО 
«Віра») 

Троцюк Т.В. 

2.  08.10.2019, 
14:00 год 

Тематична лекція: «І пам’ятає 
Україна славетних гетьманів ім’я» 

Музейний центр 
ім. А. Худякової., 

корпус 2 

Чумак О.М 

3.  09.10.2019, 
15:00 год. 

Історико-патріотичний брейн-
ринг: «Ми – нащадки 
запорожців!» 

ЦБ ім. О. Пушкіна, 
абонемент (для 

учнівської молоді) 

Троцюк Т.В. 

4.  10.10.2019 –  
21.10.2019 

Тематична лекція: «Козаччина – 
могутня сила на захисті України 

Музейний центр 
ім. А. Худякової., 

корпус 2 (для 
лабораторії юних 

дослідників) 

Чумак О.М. 

5.  10.10.2019 Тематична екскурсія: «Від 
козацьких таборів до сучасної 
Олександрії» 

Музейний центр 
ім. А. Худякової, 

корпус 2 (для учнів 
10 кл. ЛІТу) 

Чумак О.М. 

6.  10.10.2019, 
11:30 год. 

Історична гра-круїз: «З глибини 
сторіч - козацький клич» 

Бібліотека-філія № 10, 
(для учнів середнього 

шкільного віку) 

Троцюк Т.В. 

7.  10.10.2019, 
11:45 год. 

Козацькі перегони: «Козакові - 
воля, козакові - честь!» 

Бібліотека-філія № 8 
для юнацтва, (для 

учнівської та 
студентської молоді) 

Троцюк Т.В. 

8.  10.10.2019, 
12:00 год. 

Народознавчий діалог: «Золоті 
ключі Покрови» 

ЦБ ім. О. Пушкіна, 
читальна зала, (для 
учнівської молоді) 

Троцюк Т.В. 

9.  10.10.2019, 
12:35 год. 

Козацький ринг: «Лицарський 
дух козаків» 

На базі НВК 
«ЗНЗ І-ІІІ ст. № 19 – 
ДНЗ «Лісова казка» 

(філія № 9) (для учнів 
молодшого шкільного 

віку) 

Троцюк Т.В. 

10.  10.10.2019, 
14:45 год. 

Година козацьких традицій: 
«Будьмо гідні козацького роду!» 

На базі 
Олександрійського 
професійного ліцею 

(бібліотека-філія №5) 

Троцюк Т.В. 

11.  11.10.2019, 
12:00 год. 

Концертна програма до Дня 
захисника України: «Ми патріоти 
вільної країни» 

Військова частина 2269 Сосна Ю.О. 
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Продовження додатка 3 
1 2 3 4 5 

12. 11.10.2019, 
14:30 год. 

Відео-перегляд: «Загадки 
козацьких характерників» 

Бібліотека-філія №5, 
(для учнівської 

молоді) 

Троцюк Т.В. 

13. 12.10.2019, 
з 09:00 до 
14.00 год. 

Концертна програма: «Під 
покровом твоїм Україна» 

пл. Соборна Сосна Ю.О. 
Кузьменко Л.І. 

14. 12.10.2019, 
09.30 год. 
 

Покладання квітів до меморіалу 
Героям , що загинули за 
незалежність та свободу України: 
« Мужність та незламність»  

Пл.Героїв Чорнобиля Абажей Г.П. 

15. 12.10.2019, 
10:00 год. 

Міський фестиваль «Козацької 
слави: 
- Конкурси куліша та куріння; 
- Фестиваль справжнього 
українського гумору та сатири 
«Усівські балагури» 

Біля стадіону «Ніка» Абажей Г.П. 
Дерун Р.М. 

16. 12.10.2019 
11:00 год. 

Показові виступи «Козак-
рятувальник – завжди поруч»  

Біля стадіону 
«Ніка» 

Начальник 
ДПРЗ-2 
УДСНС 

Загурський О.В. 
17. 12.10.2019 

11:00 год. 
Свято «Козацька слава» Біля БК 

сел. Пантаївка 
Паржин О.М. 

18. 13.10.2019, 
14:00 год. 

Тематичний концерт: «Покрова - 
свято козацьке» 

БК  
сел. Олександрійське 

Лакатош Н.В. 

19. 13.10.2019, 
14:00 год. 

Тематичне заняття: «Релігійні 
погляди козацького стану XV –  
XVIII ст. 

Музейний центр  
ім. А. Худякової, 

корпус 1 (для 
вихованців недільної 

школи) 

Чумак О.М. 

20. 15.10.2019, 
10:00 год. 

Свято козацьких традицій: «Щоб 
козацька слава повік не пропала»  
(в рамках проекту «Платформа 
3D:добра, довіри, досвіду») 

ЦМБД  
ім. Ю Гагаріна (для 

дітей середнього 
шкільного віку (в 
тому числі діти з 

сімей, які 
опинились у 

складних життєвих 
обставинах) 

Троцюк Т.В. 

21. 15.10.2019, 
13:00 год. 

Історичний екскурс: «Козацтво в 
українській історії, культурі та 
національній свідомості» 

Музейний центр 
 ім. А. Худякової, 

корпус 2 (для учнів 
10 кл. ЗНЗ № 2) 

Чумак О.М. 

22. 17.10.2019, 
15:00 год. 

Інтерактивне заняття: «Ми 
нащадки козаків» 

Музейний центр  
ім. А. Худякової, 

корпус 1 (для 
молодших 
вихованців 

недільної школи) 

Чумак О.М. 

 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  В. ЧЕБОТАРЬОВ 


