
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» листопада 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про заходи з підготовки та проведення в  
м. Олександрії Дня пам’яті жертв голодоморів  
 

Відповідно до пп. 3 п. б) ч. 1 ст. 38, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України від 29.10.2014  
№ 830/2014 «Про заходи у зв’язку з Днем пам'яті жертв голодоморів», з метою 
забезпечення належної організації та проведення заходів до Дня пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 років та масових голодів 1921-1923 та1946-1947 років 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

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

щодо вшанування пам’яті жертв Голодоморів (додаток 1). 
2. Затвердити план заходів, приурочених вшануванню пам’яті жертв Голодоморів 

(додаток 2). 
3. Затвердити кошторис видатків на підготовку та проведення в м. Олександрії 

заходів щодо вшанування пам’яті жертв Голодоморів (додаток 3).  
4.Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування заходів у межах 

загального фінансування виконавчих органів міської ради. 
5. Начальнику Олександрійського відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській 

області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходу та 
перекриття дорожнього руху на відрізку по вул. Братській від перехрестя з вул. Діброви 
до перехрестя з вул. Григорія Усика 23.11.2019 з 15.45 до 16.30 години. 

6. Начальнику управління охорони здоров’я міської ради забезпечити чергування 
бригади швидкої допомоги під час проведення заходу 23.11.2019 з 15.45  до 16.30 години. 

7. Начальнику ДПРЗ-2 УДСНС України у Кіровоградській області забезпечити 
пожежну безпеку під час проведення заходу 23.11.2019 з 15.45. до 17.00 години. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 
Богоявленську О.М. 
 
 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК   
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від __ листопада 2019 року №  

 
Склад оргкомітету  

з підготовки та проведення заходів щодо вшанування 
 пам’яті жертв Голодоморів  

 
Голова оргкомітету:  

 
БОГОЯВЛЕНСЬКА - секретар міської ради 
Олена Миколаївна 

 
Заступник голови оргкомітету:  

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

 
Члени оргкомітету:  

 
АБАЖЕЙ - директор міського Палацу культури 
Григорій Петрович  
 
БОНДАР  - директор комунального підприємства «Ритуал» 
Ольга Михайлівна 
 
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  
 
ПАЛЬОННИЙ - начальник ДПРЗ -2 УДСНС України у Кіровоградській 
Олександр Миколайович області, підполковник служби цивільного захисту (за  
 згодою) 
 
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА - начальник управління культури і туризму міської ради 
Ольга Володимирівна 
 
ТЕМНИК - начальник управління охорони здоров’я міської ради 
Тетяна Василівна 
 
ФУРТАК - начальник управління забезпечення діяльності міської  
Людмила Володимирівна ради 
 
ХВОСТОВ - начальник Олександрійського відділу поліції ГУНП  
Володимир Олександрович   в Кіровоградській області (за згодою) 
 
ЧЕРНЕЦЬКА - начальник управління освіти, молоді та спорту міської  
Вікторія Миколаївна  ради 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету       Володимир ЧЕБОТАРЬОВ



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

План заходів 
щодо вшанування пам’яті жертв Голодоморів  

№ 
з/п 

Дата і час 
проведення 

заходу 
Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

1 2 3 4 5 
1. 15.11. – 

17.12.2019 
Виставка – реквієм: «Голод 33» Музейний центр 

ім. Худякової А.Ф. 
Флоря Т.В. 

2.  20.11.2019, 
11:25 год. 

Година – сум: «Душі загиблих 
від голоду стукають в наші 
серця» 

Бібліотека-філія №10 Троцюк Т.В. 

3. 21.11.2019, 
11:45 год. 

Тематична екскурсія: «Правда 
про голод в Україні» 

Музейний центр 
ім. Худякової А.Ф. 
(для 8 кл. ЛІТу) 

Флоря Т.В. 

4. 22.11.2019, 
09:50 год. 

Свіча милосердя: «Жнива 
скорботи» 

Бібліотека-філія №8 
для юнацтва 

Троцюк Т.В. 

5. 22.11.2019, 
11:00 год. 

Тематична лекція: «Жертви 
репресій 30 – х років ХХ ст.» 

Музейний центр 
ім. Худякової А.Ф. 
(для ЗНЗ № 15) 

Флоря Т.В. 

6. 23.11.2019 
11:00 год. 

Година історичної правди: 
«Їх міг врятувати хліб» 

Бібліотека-філія №2, 
різні категорії 
користувачів 

Троцюк Т.В. 

7. 23.11.2019 Тематичне заняття: 
«Голодомор на 
Олександрійщині» 

Музейний центр 
ім. Худякової А.Ф. 
(для учнів ЗНЗ № 9) 

Флоря Т.В. 

8. 23.11.2019, 
16:00 год. 

Мітинг-реквієм «І пам’яті не 
згасне свічка»та проведення 
акції «Зпали свічку»  

Меморіал «Жертвам 
голодомору» 

Абажей Г.П. 

10. 27.11.2019, 
12:30 год. 

Експрес – виставка: «Гіркі 
жнива» 

Музейний центр 
ім. Худякової А.Ф. 
(для. ЗНЗ № 2) 

Флоря Т.В. 
 

 Протягом 
місяця 

У закладах освіти проведення 
тематичних уроків, лекцій, 
бесід, семінарів, показу 
документальних фільмів, 
обговорення художніх творів, 
відео-, фото- документів та 
інших заходів з метою 
донесення до учнівської молоді 
об’єктивної інформації про 
події відповідного періоду 
української історії: «Голгофа 
голодної смерті. Голодомор: 
помста за свободу»,  «День 
пам’яті жертв голодомору та 
політичних репресій», 
«Пам’яті жертв Голодомору 
1932-1933 років в Україні», 

Загальноосвітні-
навчальні заклади 

Керівники 
закладів 
освіти 
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Керуючий справами  
виконавчого комітету  Володимир. ЧЕБОТАРЬОВ 

«Трагедія України»; 
- проведення хвилин 
історичної правди на уроках 
історії «Голодомор мовою 
фактів», «Скорботна пам’ять 
поколінь»; 
-  проведення книжкових 
виставок у шкільних 
бібліотеках «Скорботний 33-
ій»; 
- - перегляд та обговорення  
фільму за мотивами роману 
В.Барки «Жовтий князь»; 
- проведення уроків – реквіємів 
«Чорні крила Голодомору», 
«Страшна сповідь нашого 



5 
Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від ____ листопада 2019 року 

 
 
 

КОШТОРИС 
видатків на підготовку та проведення заходів 
 щодо вшанування пам’яті жертв Голодоморів  

 
№ 
з/п Назва заходу Сума в 

(грн) Хто використовує 

1 2 3 4 
1. Придбання квітів 400,00 Управління забезпечення 

діяльності міської ради 
3. Лампадки 200,00 Управління забезпечення 

діяльності міської ради 
4. Транспортні послуги 250,00 Управління культури і туризму 

міської ради 
 ВСЬОГО: 850,00  

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету       Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
 


