
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про проведення міського свята «Олександрія  
Масляну гуляє – весну зустрічає» 
 

Відповідно до ст.38, ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
плану роботи управління культури і туризму міської ради на 2020 рік, метою розвитку та 
популяризації народних традицій, історичного минулого, відродження та розвитку 
історичних, культурних традицій українського побуту 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення міського свята 

«Олександрія Масляну гуляє – весну зустрічає» згідно з додатком 1. 
2. Затвердити план заходів до свята Масляна згідно з додатком 2. 
3. Затвердити Положення про проведення міського фестивалю млинців «Золоті 

млинці – провісники весни» згідно з додатком 3. 
4. Затвердити кошторис видатків на проведення свята «Олександрія Масляну гуляє – 

весну зустрічає» згідно з додатком 4. 
5. Управлінню культури і туризму міської ради, управлінню освіти, молоді та спорту 

міської ради та управлінню економіки  міської ради забезпечити проведення на площі 
Соборній міського свята «Олександрія Масляну гуляє – весну зустрічає» 29 лютого 2020 
року з 09:00 години. 

6. Міському відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області забезпечити громадський 
порядок та під час проведення свята «Олександрія Масляну гуляє – весну зустрічає»  
29 лютого 2020 року. 

7. Засобам масової інформації та управлінню інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики міської ради забезпечити широке висвітлення проведення свята 
«Олександрія Масляну гуляє – весну зустрічає». 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В. та Гриценка С.П. 
 
 
 
 
Міський голова        С.ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчогокомітету       В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 1 
до рішення  виконавчого комітету 
від    лютого 2020 року № 

 
Склад організаційного комітету 

з підготовки та проведення міського свята 
 «Олександрія Масляну гуляє – весну зустрічає» 

 
Голова організаційного комітету: 

 
ДАВИДЕНКО - перший заступник міського голови з питань діяльності  
Людмила Вадимівна виконавчих органів ради 
 

Заступники голови оргкомітету: 
 
ГРИЦЕНКО - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
Сергій Петрович органів ради 
 
НЕКРАСОВ - заступник міського голови з питаньдіяльностівиконавчих 
Андрій Володимирович  органів ради 
 
СОСНА - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
Людмила Василівна органів ради 
 
 

Члени оргкомітету: 
 
АБАЖЕЙ - директор міського Палацу культури 
Григорій Петрович 
 
ВОЛКОВА - заступник начальника управління культури і туризму  
Наталія Сергіївна міської ради 
 
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 
 
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 
 
ХВОСТОВ - начальник Олександрійського відділу поліції ГУНП  
Володимир Олександрович в Кіровоградській області (за згодою) 
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ЧЕРЕВАШКО - начальник управління економіки міської ради 
Ростислав Євгенович 
 
ЧЕРНЕЦЬКА - начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради  
Вікторія  Миколаївна 
 
ШТАНЬКО - секретарОлександрійськоїЄпархіїОлександрійської 
Анатолій Григорович  православної Церкви (за згодою) 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток2 
до рішення  виконавчого комітету 
від    лютого 2020 року № 

 
План заходів 

щодо проведення міського свята  
«Олександрія Масляну гуляє – весну зустрічає» 

№ 
з/п 

Дата, час Назва заходу Місце проведення Відповідальні 

1 2 3 4 5 
 21.02.2020, 

15:00 год. 
Народознавча толока: 
«Масляна до нас іде, 
смаколики з собою несе» 

Центральна міська 
бібліотека для дітей 
ім. Ю. Гагарина  
(для дітей з ГО «Віра») 

Троцюк Т.В. 

 24.02.2020, 
10:30 год. 

Розважально-етнографічна 
інсценізація: «Українська 
Масляна» 

Музейний центр ім. А. 
Худякової 
(корпус 2) (для учнів 
ДНЗ № 18) 

Флоря Т.В. 

 24.02.2020, 
15:00 год. 

Фольк-майдан: «Масляну 
гуляємо – весну зустрічаємо!» 

Центральнабібліотека 
ім. О. Пушкіна 

Троцюк Т.В. 

 26.02.2020, 
11:30 год. 

Етнографічна година: 
«Масляна йде, весну-красну 
веде» 

Музейний центр 
ім. А. Худякової 
(корпус 2)  

Флоря Т.В. 

 27.02.2020, 
11:45 год. 

Етнографічний дайджест: 
«Масляна прийшла – млинців 
принесла» 

Музейний центр 
ім. А. Худякової 
(корпус 2)  

Флоря Т.В. 

 27.02.2020, 
12:00 год. 

Розважально-ігрова програма: 
«Масляна усюди, веселіться, 
люди!» 

Музейний центр 
ім. А. Худякової 

(корпус 2) 

Флоря Т.В. 

 28.02.2020, 
09:50 год. 

Масляні баталії: «Файна 
Масляна» 

Бібліотека-філія №8 для 
юнацтва 

Троцюк Т.В. 

 29.02.2020, 
11:00 год. 

Театралізоване свято: «Весну 
зустрічаємо»  

Будинок культури 
сел. Олександрійське 

Лакатош Н.В. 

 29.02.2020 
09:00 год. 

Свято: « Олександрія 
Масляну гуляє – весну 
зустрічає» 

Площа Соборна 
 

Абажей Г.П. 

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток3 
до рішення виконавчого комітету 
від    лютого 2020 року № 
 

Положення про міський фестиваль 
млинців «Золоті млинці – провісники весни» 

у рамках міського свята «Олександрія Масляну гуляє – весну зустрічає» 
 

Організатори фестивалю: 
Організаторами фестивалю є управління культури і туризму Олександрійської міської 

ради, управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради, управління економіки 
Олександрійської міської ради. 

Мета фестивалю: 
Фестиваль «Золоті млинці – провісники весни» (далі фестиваль) проводиться у рамках 

міського свята «Олександрія Масляну гуляє – весну зустрічає» з метою розвитку та 
популяризації народних традицій, історичного минулого, відродження та розвитку історичних, 
культурних традицій українського побуту. 
 

Порядок проведення фестивалю: 
 Учасники фестивалю визначаються оргкомітетом згідно з поданими заявками (оргкомітет 
залишає за собою право відбору колективів, команд). 

 
Умови проведення фестивалю 

1. Фестиваль проводиться 29 лютого 2020 року. 
2. Переможці фестивалю визначаються за критеріями оцінки: 
- смакові якості; 
- ступінь складності в оформленні; 
- презентація млинців (вітається група підтримки). 
3. Під час презентації млинців до уваги приймається оригінальність українських 

рецептів, творчий підхід, цікавість та винахідливість презентації, майстерність оформлення 
композиції, кулінарна креативність, шанування українських традицій, естетичність та 
охайність. 

4. За рішенням журі фестивалю оргкомітет нагороджує дипломами та пам’ятними 
подарунками команди або колективи, а також благодійників та організаторів. 

5. Оргкомітет, громадські та інші організації, спонсори мають право встановлювати 
спеціальні призи та премії учасникам фестивалю. 

6. Заявки на участь у фестивалі-конкурсі приймаються оргкомітетом до 26лютого  
2020 року за адресою: 

28000, Кіровоградська обл. 
м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 2 
міський Палац культури 
тел. 050 528 19 77 
або за електронною адресою: palatzkulturi@ukr.net 

 
Форма заявки учасника фестивалю 

№ з/п Учасник (назва 
закладу, громадської 
чи іншої організації)  

Контактна особа Контактні дані 

    
 
Керуючий справами 
виконавчогокомітету      В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток4 
до рішення  виконавчого комітету 
від    лютого 2020 року № 

 
Кошторис  

видатків на проведення міського свята  
«Олександрія Масляну гуляє – весну зустрічає» 

 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  В. ЧЕБОТАРЬОВ 
 

№ 
з/п 

Вид видатків Сума в (грн.) Відповідальний 

1 2 3 4 
1. Дипломи 500 Управління культури і 

туризму міської ради 
2. Сувенірна продукція, оформлення 

сцени 
4000 Управління культури і 

туризму міської ради 
3. Транспортні послуги, повітряні кульки 2500 Управління культури і 

туризму міської ради 
 Всього: 7000  


