
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ січня 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження Календаря знаменних  
і пам’ятних дат м. Олександрії на 2021 рік 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою відзначення визначних подій історії, суспільно-політичного, громадського та 
культурного життя міста, ювілеїв його уродженців та видатних особистостей, життя і 
діяльність яких пов’язана з містом Олександрією,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 
 1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

1) Затвердити Календар знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2021 рік згідно з 
додатком. 

2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань освіти і науки, культури і туризму та відродження духовності, сім’ї, молоді та 
спорту та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
Чемерис І.А. 

 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 

 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від ___ січня 2021 року №  

 
ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ М. ОЛЕКСАНДРІЇ У 2021 РОЦІ 

 
СІЧЕНЬ 

27 січня – 75 років від дня народження Олексія Омеляновича Скічка (27.01.1946 – 
13.08.2011), Олександрійського міського голови (1991-1994, 2006-2010), Почесного 
громадянина м. Олександрія. 

 
ЛЮТИЙ 

01.02.2021 (14.02 за ст. стилем) – 110 років від дня народження Ловецького (справжнє 
прізвище – Левицький) Павла Федосійовича (1.02.1911–29.10.1975) – українського 
письменника.  

 
БЕРЕЗЕНЬ 

03.03.2021 – 100 років від дня народження Настасьєва Григорія Кириловича (03.03.1921–
06.09.2011) – заслуженого учителя України, кандидата педагогічних наук, Почесного 
громадянина м. Олександрія, Лауреата обласної педагогічної премії 
ім. В. О. Сухомлинського. 
05.03.2021 - 70 років від дня народження Юрія Федоровича Кравченка (1951- 2005), 
Міністра внутрішніх справ України (1995 -2001). 
16.03.2021 - 80 років від дня народження Жанни Феодосіївни Городецької, директора 
Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи (1982-2016), лауреат обласної 
премії «Духовний скарб Кіровоградщини» (2014), нагороджена Орденом  «Княгині Ольги»  
ІІІ ступеню (2009). 
16.03.1806 – 215 років тому затверджено нові штати Херсонської губернії, а число повітів 
губернії збільшено до п’яти — утворено другий Олександрійський повіт. Повітовим містом 
призначено Олександрію. З цього часу місто мало статус центру для великої кількості 
навколишніх громад та стало ядром утворення різних об’єднань – районів, округів, 
територіальної громади (2020). 
 

КВІТЕНЬ 
07.04.2021 – 120 років від дня народження Білаківської (Бєлаковської) Вікторії Марківни 
(25.03.1901 за ст. стилем – 9.12.1965) – живописця, графіка, члена Союзу художників СРСР. 
Народилася в Олександрії в родині лікаря М. Бєлаковського.  
12.04.2021 - 85 років від дня народження Людмили Григорівни Мірошниченко (12.04.1936 – 
12.07.2008), Почесного громадянина м. Олександрії, громадської та профспілкової та діячки. 
13.04.2021 – 100 років з дня народження Байсака Михайла Григоровича (1921) контр-
адмірала, учасника бойових дій в роки Другої світової війни, військового та громадського 
діяча, автора книг про війну. Народився у селі Щасливе Олександрійської міської ради. 
Помер 2007 року. 
19.04.2021 – 80 років від дня народження Ніколенка Степана Федоровича  
(19.04.1941 р. н.) – Почесного громадянина м. Олександрія, ініціатора створення й першого 
директора Олександрійської дитячої художньої школи, автора сучасного герба міста 
Олександрії.  
 

ТРАВЕНЬ 
04.05.2021 – 130 років від дня народження Мержанова Федора Миколайовича (21.04.1891 за 
ст. стилем – 1971) – краєзнавця, автора спогадів про місто Олександрія за період  
1895–1917 років, ініціатора та одного з активістів краєзнавчого музею в Олександрії. 



10.05.2021 – 80 років від дня народження Мартиняк Валентини Овсіївни (1941 р. н.) –
завідувача санаторного дошкільного навчального закладу № 16 міської ради  
(1977–2011 рр.), депутата Олександрійської міської ради І, ІІІ, ІV та V скликань. 
15.05.2021 - 95 років від дня народження Лідії Марківни Томіліної (1926), Почесного 
громадянина м. Олександрії, ветерана Другої світової війни, визволителя м. Олександрії. 
20.05.2021 - 90 років з дня заснування навчального закладу, який сьогодні має назву 
Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтва (1931). 
30.05.2021 – 275 років з Деня міста Олександрії. День міста Олександрії відзначається 
щороку в останню неділю травня. 

 
ЛИПЕНЬ 

01.07.2021 - 110 років тому  (01.07.1911 за старим стилем) в Олександрії було відкрито 
вчительську гімназію. 
03.07.2021 - 170 років з дня народження Сергія Михайловича Степняка-Кравчинського (1851 
- 1895), письменника. 
25.07.2021 – 110 років з дня народження в м. Олександрії (1911) Івана  Григоровича 
Шапошникова, заслуженого діяча науки , вченого-фізика, педагога. 

 
СЕРПЕНЬ 

06.08.2021 – 50 років від дня народження Кулигіна Олега Борисовича (1971-2014) – 
військовослужбовця, героя АТО. 
09.08.2021 – 130 років від дня народження Діброви Іллі Даниловича – Почесного 
громадянина м. Олександрія, командира партизанського з’єднання ім. К. Є. Ворошилова в 
роки Другої світової війни. 
20.08.2021 – 90 років з дня народження Олексія Трохимовича Шаповалова (1921-1992), 
учасника Другої світової війни і партизанського руху. 

 
ВЕРЕСЕНЬ 

01.09.2021 – 50 років з дня відкриття дитячої музичної школи «Перлина» селища 
Олександрійське. 
03.09.2021 - 125 років від дня народження Іллі Семеновича Набатова (справжнє прізвище 
Туровський), (1896-1977), артиста естради, заслуженого артиста України (1934). 
04.09.2021 – 100 років від дня народження Пономаренка Антона Семеновича (1921–2007) – 
учасника Другої світової війни, краєзнавця, автора численних публікацій з історії міста 
Олександрія та району. 
14.09.2021 – 150 років від дня народження Хижнякова Василя Васильовича (1871–1949) – 
земського санітарного лікаря, публіциста. 
18.09.2021 – 50 років від дня народження Шарана Володимира Богдановича (1971 р. н.) –
футболіста і тренера. 
20.09.2021 – 90 років від дня народження Меньшикова Бориса Петровича (1931–2014) – 
голови виконкому Олександрійської міської ради. 
 

ЖОВТЕНЬ 
27.10.2021 – 125-річчя від дня заснування Звенигородської школи (1896). 

 
ЛИСТОПАД 

26.11.2021 – 75 років з часу отримання Олександрією статусу міста обласного 
підпорядкування (1946) відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР «Про віднесення 
міста Олександрія, Кіровоградської області, до категорії міст обласного підпорядкування».  
27.11.2021 – 110 років від дня народження Зімяхіна Олександра Павловича (27.11.1911 ст. чи 
нового ст. – 21.03.2004) – олександрійського педагога, вчителя біології (1961–1971 – середня 
школа № 2), науковця, учня видатного науковця Миколи Вавілова. 



27.11.2021 – 100 років тому в населених пунктах Олександрійського повіту, в тому числі 
нинішньої Олександрійської територіальної громади, почався голод, спровокований 
надмірними хлібозаготівлями більшовицької влади.  
Цього ж дня в Україні відзначаються 100-ті роковини від початку масового штучного голоду 
1921-1923 років та 75-ті роковини від початку масового штучного голоду 1946-1947 років в 
Україні. 
 

ГРУДЕНЬ 
28.12.2021 – 100 років від дня народження Діброви Людмили Іллівни (28.12.1921–
30.04.2014) – Почесного громадянина м. Олександрія, учасниці підпільно-партизанського 
руху на Кіровоградщині. 
 

Дати та події, щодо яких встановлено тільки рік 
150 років тому місто Олександрія вперше отримало позастановий орган місцевого 
самоврядування – думу, де обрання депутатів (гласних) відбувалось на підставі наявності 
майнового цензу. Про наявність нового «городового  положення» з 1871 року зазначає 
краєзнавець Василь Никифоров, вказуючи про  те, що з цього року в Олександрії обиралось 
45 гласних. 
275 років з часу виникнення населеного пункту «задніпровської» сотні Миргородського 
полку Гетьманщини – Усиківки. 1746 році зафіксовані перші згадки про цей населений 
пункт, який став одним із центрів створення у майбутньому міста Олександрії.  
320 років від дня народження Григорія Усика (1701–дата смерті невідома) – одного із 
засновників перших поселень на території сучасної Олександрії. 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


