
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від __ квітня 2020 року  № ___ 

м. Олександрія 
 
Про підготовку та проведення у місті 
Олександрії у 2020 році заходів щодо 
відзначення Дня пам’яті та примирення та 
Дня перемоги над нацизмом у Другій 
Світовій війні  
 

Відповідно до пп. 3 п. б) ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
1939-1945 років», ст. 29 Закону України «Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб», 
постанови Кабінету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавiрусом SARS-CoV-2» зі змінами, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 
березня 2020 року № 338-р зі змінами, з метою вшанування пам’яті всіх жертв Другої 
світової війни 1939-1945 років, подвигу звитяжців старшого покоління, увічнення пам’яті 
жертв війни, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, посилення соціального захисту 
ветеранів війни, військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ та учасників 
антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, формування в суспільстві шанобливого 
ставлення до них 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити заходи щодо відзначення у місті Олександрії Дня пам’яті та примирення, 

Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні згідно з додатком. 
2. Засобам масової інформації та управлінню інформатизації та інформаційно-

аналітичної політики міської ради забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та 
відзначення у місті Олександрії Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у 
Другій Світовій війні. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Богоявленську О.М. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Сосну Л.В. 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 

ПРОЕКТ 
Вносить секретар міської ради 

О. БОГОЯВЛЕНСЬКА  
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від __ квітня 2020 року № ___ 

 
План заходів 

з підготовки та відзначення у місті Олександрії Дня пам’яті та примирення,  
Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 

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

1 2 3 4 5 
1. Надання пільг ветеранам війни 1941-1945 років відповідно 

до чинного законодавства 
Постійно Управління праці та 

соціального захисту 
населення міської ради 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення міської ради, 
Назаренко О.А. 

2. Забезпечення ветеранів війни санаторно-курортними 
путівками, технічними та іншими засобами реабілітації, 
проведення виплат компенсації на бензин та невикористане 
санаторно-курортне лікування 

Постійно Управління праці та 
соціального захисту 

населення міської ради 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення міської ради, 
Назаренко О.А. 

3. Надання пільг шляхом виплати коштів на придбання 
твердого палива і скрапленого газу 

Постійно Управління праці та 
соціального захисту 

населення міської ради 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення міської ради, 
Назаренко О.А. 

4. Надання допомоги ветеранам війни, які безпосередньо 
приймали участь у бойових діях у період Другої Світової 
війни в рамках акції «Зірка пам’яті» 

Постійно Управління праці та 
соціального захисту 

населення міської ради 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення міської ради, 
Назаренко О.А. 

5. Організація руху волонтерів щодо посилення турботи про 
захисників України та надання допомоги ветеранам війни, 
насамперед учасникам бойових дій та інвалідам війни, а 
також людям похилого віку, дітям війни, участь в акції 
«Зірка пам’яті», привітання підопічних ветеранів 
привітальними листівками з нагоди Дня перемоги над 
нацизмом у Другій Світовій війні 

Постійно Виконавчі органи міської 
ради 

 

Керуючий справами 
виконавчого комітету, 

Чеботарьов В.В.   
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 
6. Проведення просвітницьких он-лайн заходів у навчальних 

закладах, присвячених пам’ятним історичним датам подій 
Другої Світової війни, у тому числі:  
 Дню пам’яті та примирення (8 травня 2019 року); 
 9 травня 2019 року – заходів, присвячених Дня  перемоги 
над нацизмом у Другій Світовій війні 

Протягом травня Заклади освіти міста 
Мережа інтернет 

 

Управління освіти, молоді 
та спорту міської ради,  

керівники закладів освіти, 
Чернецька В.М. 

7. Проведення роботи в рамках обласної акції «Зірка пам’яті» 
щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів Другої 
Світової війни 

Постійно Територіальний центр 
соціального 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 

Олександрії, 
Олександрійська рада 

ветеранів 

Територіальний центр 
соціального 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 

Олександрії, 
Олександрійська рада 

ветеранів, Болілий О.Є., 
Спілка захисників 

Вітчизни, Піщанський О.І. 
8. Забезпечення соціальним обслуговуванням вдома інвалідів 

Другої Світової війни, які цього потребують 
Постійно Територіальний центр 

соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 

Олександрії 

Територіальний центр 
соціального 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 

Олександрії, Болілий О.Є. 
9. Надання послуг по перевезенню «соціальним таксі» 

територіального центру та таксі ПП «Лісовицька» до 
закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту 

Постійно Територіальний центр 
соціального 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 

Олександрії 

Територіальний центр 
соціального 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 

Олександрії, Болілий О.Є. 
10. Надання висококваліфікованої медичної допомоги 

ветеранам війни, забезпечення проходження ними 
щорічних профілактичних медичних оглядів у лікувально-
профілактичних закладах міста 

Постійно Заклади охорони здоров’я 
міста 

Управління охорони 
здоров’я міської ради, 

Темник Т.В. 

11. Надання висококваліфікованої медичної допомоги 
учасникам антитерористичної операції та операції 
об’єднаних сил, які проходять лікування та реабілітацію у 

Постійно Заклади охорони здоров’я 
міста 

Управління охорони 
здоров’я міської ради, 

Темник Т.В. 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 
лікувальних закладах міста 

12. Оформлення он-лайн виставок, присвячених Дню пам’яті 
та примирення та Дню перемоги над нацизмом у Другій 
Світовій війні 

Травень Заклади освіти міста 
Мережа інтернет 

 

Управління освіти, молоді 
та спорту міської ради, 

керівники закладів освіти, 
Чернецька В.М. 

13. Віртуальна виставка «Дорогами війни, дорогами пам’яті» 04-10.05.2020 
 

Центральна міська 
бібліотека для дітей 

Сторінка бібліотеки у 
Facebook  

Управління культури і 
туризму міської ради, 
Переведенцева О.В., 

Троцюк Т.В. 
14. Віртуальна виставка дитячого малюнку: «Війна – очима 

дітей» під #війна_очима_дітей 
04-10.05.2020 

 
Центральна міська 

бібліотека для дітей 
Сторінка бібліотеки у 

Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Троцюк Т.В. 
15. Он-лайн виставка з фондів музейного центру: «Вони 

здобували перемогу» 
06-14.05.2020 Музейний центр імені 

Худякової А.Ф. 
Інтернет-сторінка у 

Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Флоря Т.В. 
16. Виховна година «Медичні сестри у Другій світовій війні» 06.05.2020, 

11:45 
Музейний центр імені 

Худякової А.Ф. 
Інтернет-сторінка у 

Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Флоря Т.В. 
17. Краєзнавча година «Олександрія в роки війни  

1941-1945 рр.» 
06.05.2020, 

11:30 
Музейний центр імені 

Худякової А.Ф. 
Інтернет-сторінка у 

Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Флоря Т.В. 
18. Вечір-портрет (он-лайн презентація) «Георгій Павлович 

Лозовий, - педагог, журналіст, розвідник, учасник 
бойових дій в роки Другої світової війни, директор 
олександрійських шкіл № 8 (1949-1952), № 20, 6, 
редактор газети «Ленінський прапор» до 100 річчя від 
Дня народження  

06.05.2020 Музейний центр імені 
Худякової А.Ф. 

 
Інтернет-сторінка у 

Facebook  

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Флоря Т.В. 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 
19. Виставка–інсталяція «Незаслужено забуті книги про 

війну» 
05-12.05.2020 

 
Центральна міська 

бібліотека для дітей 
Сторінка бібліотеки у 

Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Троцюк Т.В. 
20. Он-лайн презентація «Земляки-Герої»  07-09.05.2020 Музейний центр імені 

Худякової А.Ф. 
 

Інтернет-сторінка у 
Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Флоря Т.В. 

21. Година пам’яті «Пам’ять загиблих – у спадок живим»  07.05.2020, 
10:00 

Музейний центр імені 
Худякової А.Ф. 

Інтернет-сторінка у 
Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Флоря Т.В. 
22. Встановлення святкової атрибутики на вулицях 

центральної частини міста (прапори, гірлянди, бігборди, 
освітлення) 

До 07.05.2019 Території міста за 
окремим списком 

Управління житлово-
комунального 

господарства, архітектури 
та містобудування міської 

ради, Лоцман Г.Г. 
23. Упорядкування пам’ятників, пам’ятних дошок, пам’ятних 

знаків, обелісків, меморіальних комплексів, місць 
поховання захисників Вітчизни 

До 07.05.2019 Території міста за 
окремим списком 

Управління житлово-
комунального 

господарства, архітектури 
та містобудування міської 

ради, Лоцман Г.Г. 
24. Надання адресної матеріальної та натуральної допомоги 

за рахунок благодійників міста ветеранам війни – 
підопічним територіального центру, які перебувають на 
постійному обслуговуванні 

До 07.05.2019 Територіальний центр 
соціального 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 

Олександрії 

Територіальний центр 
соціального 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 

Олександрії, Болілий О.Є. 
25. Краєзнавча он-лайн виставка «Вони дійшли до Берліну: 

олександрійці шляхами Перемоги» 
08-10.05.2020 Музейний центр імені 

Худякової А.Ф. 
Інтернет-сторінка у 

Facebook  

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Флоря Т.В. 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 
26. Відео-презентація «Вони принесли Перемогу» 08-09.05.2020 Музейний центр імені 

Худякової А.Ф. 
Інтернет-сторінка у 

Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Флоря Т.В. 
27. Історичний дайжест: «Акт капітуляції Німеччини: 

історични реалії» 
08.05.2020 Музейний центр імені 

Худякової А.Ф. 
 

(на інтернет сторінці у 
Facebook) 

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Флоря Т.В. 

28. Аудіо-дайджест: «Голоси з війни» 
 

08-09.05.2020 Музейний центр імені 
Худякової А.Ф. 

Інтернет-сторінка у 
Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Флоря Т.В. 
29. Віртуальна виставка-уклін «Ви крок за кроком 

наближали переможну мить» 
04-11.05.2020 Центральна міська 

бібліотека 
Сайт бібліотеки та 

сторінка у Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Троцюк Т.В. 
30. Виплата одноразової грошової допомоги ветеранам 

Великої Вітчизняної війни у розмірах, визначених 
Кабінетом Міністрів України 

До 09.05.2019  Управління праці та 
соціального захисту 

населення міської ради,  
Назаренко О.А. 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


