
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від __ травня 2021 року  № ___ 

м. Олександрія 
 
Про підготовку та проведення в 
Олександрійській територіальній 
громаді 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», з метою належного відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над 
нацизмом у Другій Світовій війні, 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, організації об’єднаних сил, формування у суспільстві 
шанобливого ставлення до них, 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення в Олександрійській територіальній 

громаді Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 
згідно з додатком 1. 

 
2. Затвердити кошторис видатків на проведення заходів згідно з додатком 2. 
 
3. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування запланованих 

заходів до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 
відповідно до кошторисних призначень виконавчих органів міської ради. 

 
4. Засобам масової інформації та управлінню інформаційної політики та цифрової 

трансформації міської ради забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та 
відзначення в Олександрійській територіальній громаді Дня пам’яті та примирення, Дня 
перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. 

 
5. Олександрійському районному відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області забезпечити громадський порядок під час проведення 
заходів, присвячених відзначенню в Олександрійській територіальній громаді Дня пам’яті та 
примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. 
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6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Косяк В.О. та 
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 __ травня 2021 року № ___ 

План заходів 
з підготовки та відзначення в Олександрійській територіальній громаді 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 
 І. Соціальний захист ветеранів війни 

1. Надання пільг ветеранам війни 1941-1945 років відповідно 
до чинного законодавства 

Постійно Управління соціального 
захисту населення міської 

ради 

Управління 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 соціального 
захисту населення міської 

ради 

Управління соціального 
захисту населення міської 

ради, Назаренко О.А. 

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

Постійно Управління соціального 
захисту населення міської 

ради 

Управління соціального 
захисту населення міської 

ради, Назаренко О.А. 
4. Забезпечення своєчасної та в повному обсязі у 

встановленому порядку виплати щорічної разової грошової 
допомоги ветеранам війни 

До 05.05.2021 Управління соціального 
захисту населення міської 

ради 

Управління праці 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, 

Завалій С.В.; 
територіальний центр 

соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 

Олександрії, Грінчак О.А.; 
Олександрійська рада 

ветеранів, Болілий О.Є. 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 
6. 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, Грінчак О.А. 
7. Надання послуг по перевезенню «соціальним таксі» 

територіального центру 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, Грінчак О.А. 
8. Надання адресної матеріальної та натуральної допомоги 

ветеранам війни – підопічним територіального центру, які 
перебувають на постійному обслуговуванні 

До 07.05.2021 Територіальний центр 
соціального 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 

Олександрії 

Територіальний центр 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 
Олександрії, Грінчак О.А. 

9. 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, 

Сакара Т.В. 

10. Надання висококваліфікованої медичної допомоги 
учасникам антитерористичної операції та операції 
об’єднаних сил, які проходять лікування та реабілітацію у 
лікувальних закладах міста 

Постійно Заклади охорони здоров’я 
міста 

Управління охорони 
здоров’я міської ради, 

Сакара Т.В. 

 ІІ. Культурно-освітні заходи 

1.  Участь в онлайн акції «Напиши листа дідусеві на фронт»  До 09.05.2021 Заклади освіти 
територіальної громади, 

соціальна мережа 
«Фейсбук» 

Управління освіти міської 
ради, Авраменко О.М.; 

керівники закладів освіти 

2. Проведення заходів у навчальних закладах територіальної 
громади, присвячених Дню пам’яті та примирення та Дню 
перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні: 

Травень  Заклади освіти 
територіальної громади, 

соціальні мережі 

Управління освіти міської 
ради, Авраменко О.М.; 

керівники закладів освіти  
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 
1) Години спілкування «1939-1945. Пам’ятаємо – 

перемагаємо», «Що я знаю про війну»; 
- проведення п’ятихвилинок «Забуттю не підлягає»; 
- вечір пам’яті «Пісні Перемоги»; 
- виставка літератури та фотоматеріалів у шкільній 
бібліотеці «Мужність і відвага крізь покоління»; 
- відеожурнал до Дня пам’яті і примирення «Пройшла 
війна стежками долі»; 
- створення відеороликів «Ніхто не забутий, ніщо не 
забуте» 

05-07.05.2021 НВК «Олександрійський 
колегіум – спеціалізована 

школа» 

 

2) Виставка малюнків «Вічна пам’ять Героям»;  
- онлайн-галерея «Герої нашої родини»; 
- круглий стіл «Історія очима сучасників: бойові дії на 
території нашого краю»; 
- оформлення настінної тематичної інформації «Маки 
пам’яті»; 
- перегляд відеофільмів «Війна. Український рахунок», 
«Історія українських земель. Війна 1941-1945» 

05-07.05.2021 НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів 
№ 19 - ДНЗ «Лісова 

казка» 

 

3)  Мітинг пам’яті «Славна будь, Перемого!» (1-11 кл.); 
- перегляд кінофільму про Другу світову війну режисера 
Олеся Янчука «Нескорений»;  
- віртуальні подорожі-екскурсії до Національного музею 
історії України у Другій світовій війні; 
- оформлення тематичної виставки «Мир нам дістався 
нелегкою ціною»; 
- конкурс малюнків на  асфальті «Малюю сонце, малюю 
мир» (1-5 кл.); 
- участь в акції «Напиши листа захиснику України – 
славному ветерану»; 
- участь в акції «Мак пам’яті» (майстер-клас 
«Виготовлення символічних квітів»); 
- пісенний флешмоб «Пісні воєнних літ»; 

до 09.05 2021  Ізмайлівський ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 
- челендж – пам’яті «Ми Вас пам’ятаємо!» (1-11 кл.) 

4) Онлайн-естафета «Мій прадідусь – моя Гордість»; 
- віртуальна виставка малюнків «День Перемоги» (у 
соціальній мережі «Фейсбук»); 
- віртуальний екскурс в історію «Події того часу» 

травень 2021  
 
 

07.05.2021 

ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 2 
ім. М.Горького 

 

5) Ярмарок, присвячений Дню пам’яті та примирення; 
- тематична викладка в бібліотеці закладу, присвячена 
ветеранам Другої світової війни та учасникам АТО 
(ООС); 
- виставка малюнків «Життя заради України: нам є чим 
пишатись»; 
- фотовиставка, присвячена ветеранам Другої світової 
війни та учасникам АТО; 
- літературно-музична композиція «Пісні обпалені 
війною»; 
- виготовлення та поширення серед учнів закладу 
пам’ятного знаку «Мак пам’яті»; 
- розміщення інформації про проведення заходів до 76-ої 
річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на 
сайті закладу 

05-07.05.2021 
 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів 
№ 9 – спеціалізована 

школа» 

 

6) Акція «Очі солдатів молодих із фотографій дивляться 
старих» (розміщення фото родичів-фронтовиків з 
короткою історією про них у соцмережах з позначкою 
#дякую за перемогу) (8 кл.); 
- пошукова акція-челендж «Пам’ять нетлінна» (публікація 
учнями в групі або соцмережі світлини своїх прадідусів та 
прабабусь, які були учасниками війни); 
- челендж «Вклоняємося Вам, бо пам’ятаємо» (запис відео 
з привітанням та поширення в соцмережах з позначкою 
#дякую за перемогу); 
- інформаційний дайджест «76 років: цікаві факти про 
Перемогу»; 

05-07.05.2021 ЗНЗ І-ІІ ступенів № 8  



5 
Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 
- покладання квітів до Братських могил воїнів-
визволителів м. Олександрії, які поховані на кладовищі 
Північно-східного мікрорайону міста 

7) Конкурс листівок «Запитай у солдата» (5-11 кл.); 
- конкурс малюнків «Діти проти війни» (1-4 кл.); 
- заочна подорож «Війна і наше місто» 

до 06.05.2021 ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 10  

8) Флешмоб «Квітка пам’яті» (виготовлення червоних маків 
як офіційного символу пам’яті про тих, хто загинув під 
час Другої світової війни та віддав своє життя на сході 
України); 
- проведення пошукової роботи «Подарунок музею 
війни»; 
- надання волонтерської допомоги ветерану (допомога по 
господарству, придбання продуктів харчування, 
прибирання подвір’я), акція «Зірка пам’яті»; 
- тематичні години спілкування: «Україна пам’ятає 
подвиг солдата», «Пам’ять жива», «Пам’ятайте, щоб не 
повторилося знову…» 

до 09.05.2021 Головківський ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів – ЗДО 

 

9) Онлайн-челендж #«Родинну пам’ять збережемо!» у 
соціальній мережі «Фейсбук»; 
- п’ятихвилинки фактів «Міста-герої України. І. Кожедуб 
– тричі герой РС, українці-полководці у Другій світовій 
війні. Втрати українців у Другій світовій війні. Берест та 
прапор Перемоги.» на уроках історії; 
- виготовлення маків-пам’яті до Дня пам’яті та 
примирення, Дня Перемоги з роями «Джури»; 
- вітання ветеранів «Зірка пам’яті!» 

до 09.05.2021 НВК «Ліцей інформаційних 
технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» 

 

10) Урок – реквієм «В ім’я Перемоги»; 
- перегляд відео «Вони воювали за Батьківщину!»; 
- написання листа «Пам’ятаємо. Цінуємо. Поважаємо….»; 
- конкурс малюнків «Пам’ять про подвиг у нашому серці 
живе…»; 

до 09.05.2021 НВК «Марто-Іванівський 
ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» 

 



6 
Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 
- акція «Зірка пам’яті» (привітання ветерана війни 
Алєксєєвої Д.М.); 
- флешмоб «Пам’ятаємо. Перемагаємо» 

11) Фоторепортаж «Цей день в історії. 8-9 травня 1945 року»; 
- фото-факт «Діти війни»; 
- онлайн лінійка «Незабутній подвиг» для 1-11 класів;  
- виставка художньої літератури, присвячена Другій 
світовій війні на тему «Письменники про Другу світову 
війну» 

05-11.05.2021 НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів 
№ 12 – ДНЗ» 

 

12) Проведення уроків пам’яті, уроків-реквіємів, уроків 
обговорення, уроків-презентацій із залученням до заходів 
учасників АТО (ООС); 
- оформлення виставки «Родинну пам’ять про війну 
збережемо» (із залученням сімейних матеріалів учнів); 
- оформлення постерів «Галерея пам’яті героїв АТО»; 
- проведення виставки малюнків «Життя заради України: 
нам є чим пишатися»; 
- проведення фотовиставки, присвяченої ветеранам 
Другої світової війни та учасникам АТО (ООС) 

05-07.052021 ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів 
№ 17-ліцей) 

 

13) Урок мужності «Герої не вмирають. Пам’ятаємо якою 
ціною»; 
- урок шанування «Наш край у роки війни»; 
- виховна година «Лист у минуле»; 
- інформаційний захід «76 років. Цікаві дані про 
Перемогу»; 
- святковий челендж «Вклоняємось вам, бо пам’ятаємо»; 
- віртуальна виставка «Тема війни у дзеркалі сучасної 
української літератури» 

до 09.05.2021  ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 6  

14) Віртуальний флешмоб #дякуємо за перемогу, екоакція 
«Ми пам’ятаємо» (у соцмережах); 
- відеокалейдоскоп до Дня пам’яті і примирення 
«Пройшла війна стежками долі»; 

до 09.05.2021  НВК «Звенигородський 
ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 
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- акція «Ніколи знову» (популяризація червоного маку, як 
символу пам’яті жертв війни); 
- літературно-музична композиція «Вірші та пісні про 
війну»; 
- онлайн-конкурс дитячого малюнка «Я в серці маю мрію 
щиру…» 

15) Викладка-панорама, перегляд відео до Дня Перемоги: 
«Шляхами мужності та слави»; 
- виставка творчих робіт учнів «Квіти і шана тобі, 
ветеране»; 
- виставка художньої, документальної та меморіальної 
літератури про героїзм воїнів, які брали участь у захисті 
України в роки Другої Світової війни та під час 
проведення антитерористичної операції «Вони захищали 
нашу Батьківщину» 

07-12.05.2021 НВО «Олександрійська 
гімназія ім.Т.Г.Шевченка – 

ЗНЗ І-ІІ ст. – школа 
мистецтв» 

 

16) Конкурс малюнків «З Днем Перемоги»; 
- година спілкування до Дня пам’яті та примирення «Не 
загасити пам’яті вогонь!»; 
- виховна година «Герої живуть, поки про них 
пам’ятають»; 
- інформаційна хвилинка «Забуттю не підлягає»; 
- година спілкування «Пройшла війна стежками долі»; 
- Книжково-ілюстративна виставка «У слові й пісні ожива 
безсмертне слово – Перемога» 

05-07.05.2021 ЗНЗ І-ІІ ступенів № 7  

17) Віртуальна виставка дитячих робіт «Пам’ятаємо минуле 
заради майбутнього»; 
- екоакція «Ми пам’ятаємо»; 
- челендж «Стала пам’ять людська - обеліском»; 
- онлайн майстер-клас «Квітка пам’яті»; 
- перегляд документального фільму «Ціна перемоги» 

06-08.05.2021 Центр дитячої та юнацької 
творчості ім. О.Шакала 

 

18) Онлайн фотовиставка до Дня Перемоги (Бабійчук Т.А.); 
- літературно-музична композиція «Тепло сердець 

до 09.05.2021 Будинок дитячої та 
юнацької творчості 
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даруємо ветеранам» (Онопа С.М.); 
- малюнки на тему «Дякуємо за Перемогу» (он-лайн 
виставка)  

19) Виставка експонатів шкільного музею, пов’язаних з 
подіями Другої світової війни; 
- проведення уроків пам’яті «Пам’ятаймо заради 
майбутнього»; 
- акція «Ніколи знову» популяризація червоного маку, як 
символу пам’яті жертв війни); 
- перегляд та обговорення відеоматеріалів до Дня пам’яті 
та примирення 

до 09.05.2021 ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 15  

3. Проведення заходів закладами культури територіальної 
громади, присвячених Дню пам’яті та примирення та Дню 
перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні: 

Травень  Заклади культури 
територіальної громади, 

соціальні мережі 

Управління культури і 
туризму міської ради,  
Переведенцева О.В.; 
керівники закладів 

культури 
1) Челендж пам’яті «Пам’ятаємо. Шануємо. Передаємо 

нащадкам» 
04.05.2021 

 
Сторінка центральної 
бібліотечної системи у 
соцмережі «Фейсбук» 

Троцюк Т.В. 

2) Музейний кінолекторій «Літописці Перемоги. Подвиг 
військових фотокореспондентів, кореспондентів у роки 
Другої світової війни» 

05.05.2021 
 

Сторінка музейного 
центру у соцмережі 

«Фейсбук» 

Банковська Ю.С. 

3) Віртуальна виставка-пам’ять «Дорогами війни, дорогами 
пам’яті» 

06.05.2021 
 

Сторінка центральної 
бібліотечної системи у 
соцмережі «Фейсбук» 

Троцюк Т.В. 

4) Відеокалейдоскоп «Пройшла війна стежками долі» 06.05.2021 
 

Сторінка центральної 
бібліотечної системи у 
соцмережі «Фейсбук» 

Троцюк Т.В. 

5) Віртуальний патріотичний майстер-клас «Квітка пам’яті» 06.05.2021 
 

Сторінка центральної 
бібліотечної системи у 
соцмережі «Фейсбук» 

 

Троцюк Т.В. 
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6) Онлайн презентація «Земляки-Герої»  07-09.05.2021 Сторінка музейного 

центру у соцмережі 
«Фейсбук» 

Банковська Ю.С. 

7) Віртуальний трансформер подій «Ціна перемоги» 07.05.2021 Сторінка центральної 
бібліотечної системи у 
соцмережі «Фейсбук» 

Троцюк Т.В. 

8) Віртуальний манускрипт пам’яті «Спасибі, солдате, за 
подвиг століть, якому нема і не буде ціни» 

07.05.2021 Сторінка центральної 
бібліотечної системи у 
соцмережі «Фейсбук» 

Троцюк Т.В. 

9) Відеоролик «Роль жінки у Другій Світовій війні» 07.05.2021 Сторінка будинку культури 
сел. Олександрійське у 
соцмережі «Фейсбук» 

Лакатош Н.В. 

10) Аудіодайджест «Голоси з війни» 08.05.2021 Сторінка музейного центру 
у соцмережі «Фейсбук» 

Банковська Ю.С. 

11) Відеоролик «Українці в Другій Світовій війні» 08.05.2021 Сторінка будинку 
культури 

сел. Олександрійське у 
соцмережі «Фейсбук» 

Лакатош Н.В. 

12) Відеоролик «Пісенна стрічка пам’яті»  09.05.2021 Інтернет сторінка Палацу 
культури 

«Олександрійський театр» 

Абажей Г.П. 

13) Відеопривітання до Дня Перемоги 09.05.2021 На сторінці міського 
професійного духового 

оркестру «Ліра» у 
соцмережі «Фейсбук» 

Паржин О.М. 

14) Відеопривітання до Дня Перемоги 09.05.2021 На сторінці міського 
професійного духового 

оркестру «Ліра» у 
соцмережі «Фейсбук» 

Паржин О.М. 

15) Виховна та історична години «Медичні сестри у Другій 
світовій війні» 

06.05.2021, 
13.00 

Музейний центр 
 ім. Худякової А.Ф.,  

(корпус 2) 

Банковська Ю.С. 
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16) Виховна година «Пам’ятаємо, перемагаємо»  06.05.2021, 

11.30 
Музейний центр 

ім. Худякової А.Ф.,  
(корпус 2) 

Банковська Ю.С. 

17) Краєзнавча лекція «Роки війни в Олександрії»  07.05.2021, 
13.00 

Музейний центр  
ім. Худякової А.Ф.,  

(корпус 1) 

Банковська Ю.С. 

18) Тематична екскурсія «Сторінками історії»  07.05.2021, 
11.30 

Музейний центр 
ім. Худякової А.Ф., 

 (корпус 2) 

Банковська Ю.С. 

19) Святковий концерт «Пам’ятаймо місяць травень і сьогодні і 
завжди» 

07.05.2021, 
15.00 

Будинок культури  
сел. Олександрійське 

Лакатош Н.В. 

20) Театралізований концерт «День, коли закінчилась війна» 08.05.2021, 
14.00 

09.05.2021, 
14.00 та 17.00 

Палац культури 
«Світлопільський» 

Клюєв Д.К. 

21) Урок мужності «Шляхами Перемоги»  08.05.2021, 
12.00 

Музейний центр 
ім. Худякової А.Ф.,  

(корпус 2) 

Банковська Ю.С. 

22) Тематичний захід «Стоїть у скорботі мати Україна» 07.05.2021, 
15.00 

Будинок культури  
сел. Олександрійське 

Лакатош Н.В. 

 ІІІ. Організаційні заходи з відзначення свят 
1. Прибирання місць поховання захисників Вітчизни, 

територій біля пам’ятників, пам’ятних дошок, пам’ятних 
знаків 

Квітень - 
травень 

Території міста за окремим 
списком 

Управління житлово-
комунального 

господарства, архітектури 
та містобудування міської 
ради, Сулятицький М.М.; 

Спілка захисників 
Вітчизни, Піщанський О.І.; 
управління освіти міської 

ради, Авраменко О.М. 
2.  Встановлення святкової атрибутики на вулицях 

центральної частини міста (прапори, гірлянди, білборди, 
До 07.05.2021 Території міста за окремим 

списком 
Управління житлово-

комунального 
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освітлення) господарства, архітектури 

та містобудування міської 
ради, Сулятицький М.М. 

 ІV. Проведення урочистих заходів з відзначення свят 
3.  Покладання квітів 08.05.2021, 

10.00  
Братська могила 

Перемозький мкрн. 
Абажей Г.П. 

4.  Покладання квітів 08.05.2021, 
11.30 

Хрест військовополоненим 
солдатам  

вул. Олексія Скічка 

Абажей Г.П. 

5.  Концерт класичної музики «Ода пам’яті» 08.05.2021, 
18.00 

Площа Соборна 
(Мобільна сцена) 

Абажей Г.П. 

6.  Акція «Перша хвилина миру» 08.05.2021, 
22.25 

Площа Соборна  Абажей Г.П. 

7.  Покладання квітів 09.05.2021, 
10.00 

Братська могила Абажей Г.П. 

8.  Концертна програма «Дорогами Великої Перемоги» 09.05.2021, 
16.00 

Біля палацу культури 
«Світлопільський» 

Кузьменко Л.І. 

9.  Концертна програма «Сурми Перемоги» 09.05.2021, 
18.00 

Біля палацу культури 
«Світлопільський» 

Паржин О.М. 

10.  Тематична концертна програма «А пісня ходить на війну 
під грім та супровід гармати» 

09.05.2021, 
18.00 

Площа Соборна 
(мобільна сцена) 

Абажей Г.П. 

11.  Покладання квітів на Братських могилах: 
- с. Звенигородка,  
- с. Марто-Іванівка, 
- с. Головківка, 
 
- с. Ізмайлівка, 
- с. Пустельникове, 

 
09.05.2021, 
11.00-12.00 

07.05.2021, 09.00 
09.05.2021, 08.00 

09.05.2021, 
08.00-10.00 

Братські могили в селах 
територіальної громади 

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

старости Олександрійської 
міської ради  
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- с. Піщаний Брід, 
- с. Королівка 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету         Сергій ЗАВАЛІЙ 
 



 

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від __ травня 2021 року № ___ 

 
КОШТОРИС 

видатків на проведення заходів щодо відзначення Дня пам’яті та примирення, 
Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 

 
№ 
з/п Назва заходу Кошти, (грн) Хто використовує 

1. Придбання квітів, листівок 2000,0 Управління культури і 
туризму міської ради 

2500,0 Управління забезпечення 
діяльності міської ради 

2. Придбання квітів для декору 1330,0 Управління культури і 
туризму міської ради 

3. Білборди тематичні, банер 4200,0 Відділ внутрішньої політики 
міської ради; 

управління культури і туризму 
міської ради 

4. Оформлення сцени 3500,0 Управління культури і 
туризму міської ради 

5. Транспортні послуги 2000,0 Управління культури і 
туризму міської ради 

 Всього: 15530,0  
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


