
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про відзначення 76-ї річниці визволення  
міста від фашистських загарбників 
 

Відповідно до пп. 3 п. б) ч. 1 ст. 38, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 років», враховуючи велике історичне значення визволення України від 
фашистських загарбників, з метою вшанування подвигу ветеранів Великої Вітчизняної війни 
та з нагоди відзначення 76-ї річниці визволення міста Олександрії від фашистських 
загарбників 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Створити та затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 

заходів щодо відзначення 76-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників 
(додаток 1). 

2. Затвердити план заходів, приурочених 76-й річниці визволення міста від 
фашистських загарбників (додаток 2). 

3. Затвердити кошторис видатків на проведення заходів з відзначення 76-ї річниці 
визволення міста від фашистських загарбників (додаток 3). 

4. Начальнику Олександрійського відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській 
області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходу 06 грудня 
2019 року біля Братської могили з 09.50 год. до 10.30 год. 

5. Засобам масової інформації та управлінню інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики міської ради забезпечити широке висвітлення підготовки та проведення 
заходів, присвячених визволенню міста від фашистських загарбників. 

6. Контроль за виконанням 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 

 організаційного комітету з підготовки та проведення заходів  
щодо відзначення 76-ї річниці  

визволення міста від фашистських загарбників 
 

Голова оргкомітету:  
 

БОГОЯВЛЕНСЬКА 
Олена Миколаївна 

- секретар Олександрійської міської ради 

 
Заступник голови оргкомітету:  

 
СОСНА  
Людмила Василівна   

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

 
Члени оргкомітету:  

 
АБАЖЕЙ 
Григорій Петрович 
 

- директор міського Палацу культури 

БАЛАБУХА 
Олександр Сергійович 
 

- військовий комісар об’єднаного військового комісаріату  
(за згодою) 
 

БУЛЬДОВИЧ  
Віталій Володимирович 
 

- командир військової частини 2269 (за згодою) 
 

БОЛІЛИЙ 
Олексій Євдокимович 
 

- голова Олександрійської міської організації ветеранів 
України (за згодою) 

БОНДАР 
Ольга Михайлівна 
 

- директор комунального підприємства «Ритуал» 

ВОЛКОВА 
Наталія Сергіївна 

- заступник начальника управління культури і туризму 
міської ради 
 

ЛОЦМАН 
Геннадій Григорович 
 

- начальник управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 
 

МОСКОВЧЕНКО 
Інна Степанівна 
 

- начальник управління інформатизації та інформаційно- 
аналітичної політики міської ради 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна 
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 
 

СОСНА 
Юлія Олексіївна 
 
 

- - директора Палацу культури «Світлопільський» 
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ТЕМНИК 
Тетяна Василівна 
 

- начальник управління охорони здоров’я міської ради 

ФУРТАК 
Людмила Володимирівна 
 

- начальник управління забезпечення діяльності міської ради 

ХВОСТОВИЙ 
Володимир Олександрович 

- начальник Олександрійського відділу поліції ГУНП  
в Кіровоградській області (за згодою) 
 

ЧЕРНЕЦЬКА 
Вікторія Миколаївна 

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Володимир ЧЕБОТАРЬОВ  
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від «   » листопада 2019 року №  
 

План заходів  
щодо відзначення 76-ї річниці 

визволення міста від фашистських загарбників 
 

№ 
з/п Дата і час Назва заходу Місце проведення Відповідальні 

1 2 3 4 5 
1. 25.11- 

06.12.2019 
Проведення тематичних 

уроків на тему «Цих днів не 
замовкає слава» 

Заклади освіти Чернецька В.М., 
керівники закладів 

освіти 
2. 02.12.19, 

08:00 
Літературно-історичний 
спомин «Війна-це горе і 

страждання» 

На базі НВО 
«Олександрійська 

гімназія ім.  
Т.Г. Шевченка - 

ЗНЗ І-ІІ ст. - школа 
мистецтв» 

(бібліотека-філія 
№3 для дітей) 

Троцюк Т.В. 

3. 25.11- 
06.12.2019 

Патріотичні проекти: 
«З попелу забуття», 

«Героїчними стежками 
визволення міста 

Олександрії» 

Заклади освіти Чернецька В.М., 
керівники закладів 

освіти 

4. до 
04.12.2019 

Приведення в належний стан 
пам’ятників, обелісків, 

меморіальних комплексів, 
пам’ятних дошок, знаків, 

місць поховання захисників 
Батьківщини, упорядкування 

могил воїнів іноземних 
держав 

Братські могили 
міста, в селищах 
Олександрійське, 

Пантаївка та селах: 
Звенигородка, 
Марто-Іванівка 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування 
міської ради, 

Олександрійська 
та Пантаївська 
селищні ради, 

Звенигородська та 
Марто-Іванівська 

сільські ради 
5. 04.12.19, 

13:00 
Портрет-спогад: 

 «На безіменній висоті» 
(Пам’яті А. Ф. Худякової 

присвячується) 

Центральна міська 
бібліотека, 

читальна зала 

Троцюк Т.В. 

6. 04.12.2019, 
13:50 

Літературно-патріотичний 
спогад: «Місто в солдатській 

шинелі» 

Центральна міська 
бібліотека для 

дітей 

Троцюк Т.В. 

4. 05.12.- 
14.12.2019 

Краєзнавча виставка «214 
стрілкова дивізія в 
Олександрійсько – 

Знам’янській операції» 

Міський музейний 
центр імені 

Худякової А.Ф. 

Флоря Т.В. 
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Продовження 2 
1 2 3 4 5 
5. 05.12 -

20.12.2019 
Виставка з фондів музейного 

центру «Визволителям 
присвячується» 

Міський музейний 
центр імені 

Худякової А.Ф. 

Флоря Т.В. 

6. 05.12.2019, 
14:00 

Презентація науково – 
дослідного проекту 

«Олександрія 41 - 43» 
для вчителів історії та класних 

керівників старших класів 

Міський музейний 
центр імені 

Худякової А.Ф. 

Флоря Т.В. 

7. 05.12.2019, 
11:25 

Краєзнавча розвідка: «Серед 
братських могил у краю 

степовім» 

Бібліотека-філія 
№10 

Троцюк Т.В. 

8. 05.12.2019, 
12:00 

Патріотична година – діалог: 
«Підведіться, сучасники! 
Подвиг дідів достойний 

поваги!» 

На базі ЗНЗ №15 
(бібліотека-філія 

№12) 

Троцюк Т.В. 

9. 05.12.2019, 
15:00 

Історичне досьє: «Початок 
грудня, 43 рік» 

Центральна міська 
бібліотека, 
абонемент 

Троцюк Т.В. 

 
10. 

05.12.2019, 
10:00 

Мітинг: «Священна пам'ять» мікрорайон 
Перемога, біля 

Братської могили 

Абажей Г.П. 

11. 05.12.2018,  
10:00-11:20 

Покладання квітів на місцях 
поховання загиблих воїнів: 

Братська могила по  
вул.6-го Грудня, 

меморіальний комплекс 
визволення Олександрії 
(«Танку-визволителю»), 

пам’ятний Хрест на місці 
колишнього табору 

військовополонених по 
вул. О.Скічка, в селищах 

Олександрійське, Пантаївка 
та селах: Звенигородка, 

Марто-Іванівка 

Братська могила  
по вул. 6-го Грудня, 

меморіальний 
комплекс визволення 
Олександрії («Танку-

визволителю»), 
пам’ятний Хрест на 
місці колишнього 

табору 
військовополонених 
по вул. О.Скічка, в 

селищах 
Олександрійське, 
Пантаївка, селах: 

Звенигородка, 
Марто-Іванівка 

Олександрійська 
міська рада, 
управління 
культури і 

туризму міської 
ради, 

Олександрійська 
та Пантаївська 
селищні ради, 

Звенигородська 
сільська рада 

12. 06.12.2018, 
10:00 год. 

Мітинг: «Дорогою пам’яті» Братська могила Абажей Г.П. 

13. 06.12.2019, 
11:00 

Краєзнавча лекція 
«Олександрійсько - 

Знам`янська операція. 
Визволення міста (листопад-

грудень 1943 року)» 

Міський музейний 
центр імені  

Худякової А.Ф. 

Флоря  Т.В. 

14. 06.12.2019, 
14:45 

Історичний екскурс: 
«Згадаємо, як це було» 

На базі 
Олександрійського 

професійного 
ліцею (бібліотека-

філія № 5) 
 

Троцюк Т.В. 
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Продовження 2 
1 2 3 4 5 

15. 09.12.2019, 
13:00 

Урок – презентація 
«Мужності вічний вогонь» 

Міський музейний 
центр імені  

Худякової А.Ф. 

Флоря Т.В. 

16. 10.12.2019, 
15:00 

Тематична екскурсія 
«Олександрія в роки 

нацистської окупації» 

Міський музейний 
центр імені  

Худякової А.Ф. 

Флоря Т.В. 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від «    » листопада 2019 року №  

 
Кошторис  

видатків на проведення заходів по відзначенню 76-ї річниці  
визволення міста від фашистських загарбників  

 
№ 
з/п Назва заходу Сума (грн) Хто використовує 

1 2 3 4 
1.  Придбання квітів 1000,00 Управління культури і 

туризму міської ради 

600,00 Управління забезпечення 
діяльності міської ради 

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

 ВСЬОГО: 2100,00  
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


