
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» жовтня 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про відзначення 75-ї річниці вигнання 
нацистів з України 
 

Відповідно до пп. 3 п. б) ч. 1 ст. 38, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Указу Президента України «Про відзначення у 2019 році Дня 
пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці 
вигнання нацистів з України» № 99/2019 від 03.04.2019, з метою вшанування подвигу 
Українського народу у боротьбі за свободу, увічнення пам’яті загиблих у другій світовій 
війні, належного відзначення у 2019 році 75-ї річниці вигнання нацистів з України 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Створити та затвердити склад оргкомітету з підготовки та проведення заходів 

щодо відзначення 75-ї річниці вигнання нацистів з України згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити план заходів щодо відзначення 75-ї річниці вигнання нацистів з 

України згідно з додатком 2. 
 
3. Затвердити кошторис з відзначення 75-ї річниці вигнання нацистів з України 

згідно з додатком 3. 
 
4. Начальнику міського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області 

забезпечити громадський порядок та обмеження руху 28.10.2019 з 09.45 до 10.30 год. біля 
Братської могили (вул. Діброви) під час проведення літературно-музичної композиції і 
покладання квітів з нагоди відзначення 75-ї річниці вигнання нацистів з України.  
 

5. Засобам масової інформації та управлінню інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики міської ради забезпечити широке висвітлення підготовки та 
проведення заходів до 75-ї річниці вигнання нацистів з України. 

 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Богоявленську О.М. 
 
 
Міський голова        С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету        В. ЧЕБОТАРЬОВ 
  



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від «    » жовтня 2019 року №  
 
 

СКЛАД 
оргкомітету з підготовки та проведення заходів 

щодо відзначення 75-ї річниці вигнання нацистів з України 
 

Голова оргкомітету: 
 

БОГОЯВЛЕНСЬКА   - секретар Олександрійської міської ради 
Олена Миколаївна  
 

Заступники голови оргкомітету: 
 

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

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

Члени оргкомітету: 
 

АБАЖЕЙ    - директор міського Палацу культури 
Григорій Петрович  
 
БАЛАБУХА - військовий комісар об’єднаного міського військового 
Олександр Сергійович   комісаріату (за згодою) 
 
БОЛІЛИЙ - голова Олександрійської міської організації  
Олексій Євдокимович   ветеранів України (за згодою) 
 
БУЛЬДОВИЧ    - Т.в.о.командира військової частини 2269 (за згодою) 
Віктор Володимирович 
 
ВОЛКОВА - заступник начальника управління культури і туризму 
Наталія Сергіївна  міської ради 
 
ГАНЖА - начальник відділу оборонної і мобілізаційної роботи 
Володимир Романович  міської ради 
 
ЛОЦМАН - начальник управління житлово-комунального  
Геннадій Григорович  господарства,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 
 
 



РЕУТ     - командир окремого загону спеціального призначення 
Іван Олегович     центрального територіального управління національної 
       гвардії України 
 
ФУРТАК  - начальник управління забезпечення діяльності  
Людмила Володимирівна   міської ради 
 
ХВОСТОВ - начальник Олександрійського відділу поліції ГУНП 
Володимир Олександрович  в Кіровоградській області (за згодою) 
 
ЧЕРНЕЦЬКА  - начальник управління освіти, молоді та спорту  
Вікторія Миколаївна  міської ради 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету        В. ЧЕБОТАРЬОВ 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від «     » жовтня 2019 року №  

 
 
 

План заходів 
щодо відзначення 75-ї річниці 
вигнання нацистів з України 

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

1 2 3 4 5 

1.  
10.10.2019, 
12:30 год. 

Тематична лекція: «Життя 
обірвані війною» (для учнів 
політехнічного коледжу) 

Музейний центр ім. А. Худякової, 
(корпус 2) 

Чумак О.М. 

2.  
21.10.2019 -  
31.10.2019 

Виставка з фондів музейного 
центру: «Ніхто не забутий! Ніщо 
не забути!» 

Музейний центр ім. А. Худякової,  
(корпус 2) 

Чумак О.М 

3.  

21.10.2019, 
08:00 год. 

Урок мужності: «В їх житті була 
війна» 

На базі НВО «Олександрійська 
гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ 
І-ІІ ст. школа мистецтв» 
(бібліотека-філія № 3 для дітей) 

Троцюк Т.В. 

4.  

21.10.2019 –  
30.10.2019 

Проведення тематичних уроків, 
лекцій, усних журналів, 
радіопередач, годин спілкування, 
тематичних та класних годин, 
присвячених 75-ї річниці вигнання 
нацистів з України  

Заклади освіти ЧернецькаВ.М., 
керівники 
закладівосвіти 
міста 

5.  
21.10.2019 –  
30.10.2019 

Проведення тематичних зустрічей 
ветеранів Другої світової війни, 
учасників АТО та ООС 

Заклади освіти Чернецька В.М., 
керівники закладів 
освіти міста 

6.  
23.10.2019, 
13:30 год. 

Тематична лекція: «Герої 
визволителі рідної землі» (для 
школи екскурсоводів) 

Музейний центр ім. А. Худякової, 
(корпус 2) 

Чумак О.М. 

7.  

До 25.10.2019 Приведення в належний стан 
пам'ятників, пам'ятних знаків, 
обелісків, меморіальних 
комплексів, пам'ятних дошок, 
місць поховання захисників 
Батьківщини  

Братські могили міста Лоцман Г.Г., 
Дмитренко А.С., 
Бульба І.В., 
Юзленко Л.М., 

Переведенцева О.В. 

8.  

28.10.2019, 
10:00 год. 

Покладання квітів на братських 
могилах, до пам'ятних знаків, 
обелісків, меморіальних 
комплексів, пам'ятних дошок, 
місць поховання захисників 
Батьківщини 

Братська могила селища Пантаївка 
Братські могили в селах 
Звенигородка, Марто-Іванівка 
Перемозький мікрорайон 

Бульба І.В., 
Юзленко Л.М., 
Болілий О. Є., 
Буза М.С. 

9.  28.10.2019, 
09:30 год. 

Година-спомин: «Тих днів у 
пам’яті не стерти і сьогодні» 

Бібліотека-філія № 10 Троцюк Т.В. 

10.  

28.10.2019, 
10:00 год. 

Літературно-музична композиція 
та покладання квітів до Дня 
визволення України: «З Україною 
в серці» 

Братська могила Абажей Г.П., 
Дерун Р.М. 

11.  
28.10.2019, 
12:00 год. 

Година пам’яті: «Дорогами 
мужності і слави» (для учнів 9 кл. 
ЗНЗ № 6) 

Музейний центр ім. А. Худякової, 
(корпус 2) 

Чумак О.М. 



12.  28.10.2019, 
13:30 год. 

Урок гідності: «Війна пройшла 
крізь їхні долі» 

Бібліотека – філія № 8 для 
юнацтва 

Троцюк Т.В. 

13.  28.10.2019, 
14:00 год. 

Історичний екскурс: «Крізь 
шквал вогню» 

ЦМБД ім. Ю Гагаріна  Троцюк Т.В. 

14.  28.10.2019, 
15:00 год. 

Історичний хронограф: «Гула, 
стогнала і ревла земля» 

ЦБ ім. О. Пушкіна, (абонемент) Троцюк Т.В. 

15.  

Протягом 
жовтня  
2019 року 

Забезпечити ветеранів санаторно-
курортними путівками, технічними 
та іншими засобами реабілітації та 
виплатами коштів на придбання 
твердого палива і скрапленого газу 

За місцем реєстрації ветеранів Назаренко О.А. 

16.  

Протягом 
жовтня  
2019 року 

Організувати відвідування та 
привітання підопічних учасників 
боїв за визволення України у 
Великій Вітчизняній війні 1941- 
1945 рр. 

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 
Олександрії 

Болілий О.Є. 

 
 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету        В. ЧЕБОТАРЬОВ 
 



Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від «     » жовтня 2019 року №  
 
 
 

КОШТОРИС 
з відзначення 75-ї річниці 

вигнання нацистів з України 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Сума (грн.) Хто використовує 

1. 2. 3. 4. 
1. Придбання квітів 2000,00 Управління культури і туризму  

міської ради 
1000,00 Управління забезпечення діяльності 

міської ради 
2. Транспортні послуги 500,00 Управління культури і туризму  

міської ради 

 ВСЬОГО: 3500,00  

 
 
 
 
 

Керуючий справами 
виконавчого комітету        В. ЧЕБОТАРЬОВ 
 
 


