
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від ___ лютого 2021 року №___ 

м. Олександрія 
 
Про заходи з відзначення в місті  
Олександрії у 2021 році Дня вшанування 
 учасників бойових дій на території інших держав  
 

Відповідно до ст. 39 Конституції України, підпункту 3 пункту б) ч. 1 ст. 38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання голови 
Олександрійської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - 
інтернаціоналістів) Звєрєвщикова Є.В. від 27 січня 2021 року № 27/1, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити заходи з відзначення в місті Олександрії у 2021 році Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав згідно з додатком 1. 
 

2. Затвердити кошторис видатків на проведення заходів з відзначення в місті 
Олександрії у 2021 році Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
згідно з додатком 2.  

    
3. Рекомендувати начальнику Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення 
заходів та дотримання карантинних умов і обмежень, визначених постановами Кабінету 
Міністрів України. 

  
4. Відповідальним за дотримання карантинних норм і обмежень, організацію та 

проведення заходів, зазначених у пунктах 13, 14 додатка 1 до даного рішення, дотримання 
чинного законодавства під час їх проведення визначити голову Олександрійської міської 
організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів) 
Звєрєвщикова Євгена Володимировича.  

 
5. Фінансовому управлінню міської ради профінансувати видатки на здійснення 

заходів, передбачених даним рішенням. 
 
6. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради 

забезпечити широке висвітлення заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав. 

 
7. 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 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ лютого 2021 року № ____ 

 
Заходи та  відзначення у 2021 році в місті Олександрії  

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
 

№ 
з/п 

Дата, час 
проведення 

Захід Місце проведення  Відповідальний 

1 2 3 4 5 
1. 08.02.2021-

15.02.2021 
Літературна виставка 
«Наші герої» 

Заклади освіти Управління освіти, 
молоді та спорту 

міської ради 
2. 09.02.2021 – 

17.02.2021 
Тематична виставка: 
«Їх покликав Афган»  

Музейний центр 
ім. А. Худякової 

Управління 
культури і туризму 

міської ради 
3. 12.02.2021 

 
Бібліотечний урок 
«Вшанування учасників 
бойових дій в 
Афганістані» 

Заклади освіти Управління освіти, 
молоді та спорту 

міської ради 

4. 12.02.2021 Інформаційні хвилинки 
на уроках історії, 
української літератури, 
читання «Сторінками 
афганської війни» 

Заклади освіти 
 

Управління освіти, 
молоді та спорту 

міської ради 

5. 12.02.2021 
 

Історична година:  
«Ніколи не забудемо 
Афган»  
 

Музейний центр 
ім. А. Худякової 

Управління 
культури і туризму 

міської ради 

6. 14.02.2021 Забезпечити прибирання 
території біля 
Меморіального 
комплексу «Воїнам-
інтернаціоналістам, 
загиблим у Республіці 
Афганістан в 1979-1989 
роках» 

Меморіальний 
комплекс на 
площі Героїв 
Чорнобиля 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування 
міської ради 

7. 15.02.2021 
 

Тематична програма: 
«Вшанування воїнів 
інтернаціоналістів» 

Структурний підрозділ 
«Головківський 

сільський будинок 
культури», 

Головківський ЗНЗ 

Управління 
культури і туризму 

міської ради 

8. 15.02.2021 
 

Виставка-реквієм: 
«Афганістан… Болить й 
сьогодні» 

Центральна міська 
бібліотека, 

сектор краєзнавчої 
роботи 

Управління 
культури і туризму 

міської ради 

9. 15.02.2021 
 

Відео-фактаж: «Гаряча 
мить історії» 

Сторінка Центральної 
бібліотечної системи 

у соцмережі 
«Фейсбук» 

Управління 
культури і туризму 

міської ради 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 

10. 15.02.2021 
 

Відео-зустріч – спомин: 
«Афганістан живе в моїй душі і 
чується безсонними ночами» 

Сторінка Центральної 
бібліотечної системи у 
соцмережі «Фейсбук» 

Управління 
культури і 
туризму 

міської ради 
11. 15.02.2021 

 
Тематична виставка, урок 
мужності: «Час обрав нас»  

Структурний підрозділ 
«Піщанобрідський 

сільський клуб» 

Управління 
культури і 
туризму 

міської ради 
12. 15.02.2021 Історичний дайджест: 

«Олександрійці дорогами 
Афганістану» (стаття) 

Музейний центр 
 ім. Худякової А.Ф., 

на сторінці у 
«Фейсбук» 

Управління 
культури і 
туризму 

міської ради 
13. 15.02.2020, 

10:00 год. 
Мітинг до 32-ої річниці 
виводу військ колишнього 
СРСР з території Республіки  
Афганістан та Дня 
вшанування учасників 
бойових дій на території 
інших держав 

Площа героїв 
Чорнобиля 

Управління 
культури  і 

туризму 
міської ради, 
Олександрій-
ська міська 
організація 
Української 

спілки 
ветеранів 

Афганістану 
(воїнів – 

інтернаціо-
налістів) 

14. 15.02.2020 
11.00 год. -
12.30 

Панахида по загиблих воїнах-
інтернаціоналістах у 
Республіці Афганістан 

Релігійна громада  
Святих Федора та 

Анастасії 

Олександрій-
ська міська 
організація 
Української 

спілки 
ветеранів 

Афганістану 
(воїнів – 

інтернаціо-
налістів) 

15. 15.02.2021  
 

Хвилина пам’яті 
«Вшанування учасників 
бойових дій на території 
інших держав та 32-ої річниці 
виведення військ колишнього 
СРСР з республіки 
Афганістан» 

Заклади освіти Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
міської ради 

16. 15.02.2021 
 

Хвилина пам’яті «Афганістан-
тривога, біль, пам’ять» 

Заклади освіти Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
міської ради 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 

17. 15.02.2021 Година спілкування 
«Афганістан: мужність, 
трагедія, обов’язок» 

Заклади освіти 
 

Управління 
освіти, молоді 

та спорту 
міської ради 

18. Протягом 
2021 року 

Забезпечити виконання актів 
законодавства з питань 
соціального захисту учасників 
бойових діях на територіях 
інших держав, осіб з 
інвалідністю внаслідок війни, 
членів загиблих (померлих) 
учасників бойових дій 

 Управління 
праці та 

соціального 
захисту 

населення 
міської ради 

19. Протягом 
2021 року 

Проведення виплати щорічної 
разової грошової допомоги до 
05 травня учасникам бойових 
дій на територіях інших 
держав, особам з інвалідністю 
внаслідок війни, членам сімей 
загиблих (померлих) 
ветеранів війни 

 Управління 
праці та 

соціального 
захисту 

населення 
міської ради 

20 Протягом 
2021 року 

Забезпечення планового   
лікування в обласному   
шпиталі ветеранів війни  
м. Кропивницького та  
Українському державному   
медико – соціальному центрі  
ветеранів Великої Вітчизняної 
війни, учасників бойових дій 
на території інших держав 

Обласний шпиталь 
ветеранів війни 

Управління 
охорони 
здоров’я 

міської ради 

21. Протягом 
2021 року 

Забезпечення надання якісної 
стаціонарної медичної допо-
моги воїнам – інтернаці-
оналістам на спеціалізованих 
ліжках для ветеранів війни 

Заклади охорони 
здоров’я міста 

Управління 
охорони 
здоров’я 

міської ради 

22. Протягом 
2021 року 

Забезпечення фінансування    
витрат на харчування та  
медикаменти на один л/день 
відповідно до чинного 
законодавства 

Заклади охорони 
здоров’я міста 

Управління 
охорони 
здоров’я 

міської ради 

23. Протягом 
2021 року 

Забезпечення надання якісної  
медичної допомоги учасни-
кам бойових дій на територіях 
інших держав при зверненні в 
поліклініку та проведення  
щорічного медичного обсте-
ження і диспансеризації, 
надання кваліфікованої меди-
чної допомоги інвалідам 
війни та учасникам бойових  

Заклади охорони 
здоров’я міста 

Управління 
охорони 
здоров’я 

міської ради 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 
  дій, членам сімей загиблих та 

померлих учасників бойових 
дій із забезпеченням їх 
безкоштовного та позачер-
гового проведення 

  

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від ____ лютого 2021 року № ____ 

 
Кошторис  

Витрат на проведення заходів з відзначення у 2021 році в місті Олександрії  
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

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

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

справами 
Олександрійської  

міської ради 
 

2.  Послуга з перевезення звукової апаратури 
клубного закладу до місця проведення заходу 

600,00 Управління 
культури і туризму 

міської ради 
 

 ВСЬОГО: 1600,00  
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  


