
 
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про підготовку та проведення в 
Олександрійській територіальній 
громаді заходів щодо відзначення 
Дня партизанської слави 
 

Відповідно до пп. 3 п. б) ч. 1ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою вшанування пам’яті синів і дочок України, які боролися за свободу народу 
у Другій Світовій війні 1941-1945 років у лавах підпільно-партизанського руху 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення в Олександрійській територіальній 

громаді Дня партизанської слави згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити кошторис видатків на проведення заходів згідно з додатком 2. 
 
3. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування запланованих  

заходів щодо відзначення Дня партизанської слави відповідно до кошторисних призначень 
виконавчих органів міської ради. 

 
4. Засобам масової інформації та управлінню інформаційної політики та цифрової 

трансформації міської ради забезпечити широке висвітлення підготовки та проведення 
заходів з нагоди відзначення Дня партизанської слави. 

 
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 
партизанської слави. 

 
6. Контроль за виконанням 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 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від __  вересня 2021 року № ____ 

 
План заходів 

з підготовки та відзначення в Олександрійській територіальній громаді  
Дня партизанської слави 

№ 
з/п 

Час, дата 
проведення Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

1 2 3 4 5 
1. З 13 по  

22 вересня 
2021 року 

Проведення тематичних 
уроків, лекцій, вечорів, 
літературно-мистецьких 
конкурсів та конкурсів 
патріотичної пісні, святкових 
концертів з відзначення Дня 
партизанської слави  

Заклади загальної 
середньої та 

позашкільної освіти 

Управління освіти 
міської ради, 

керівники 
закладів загальної 

середньої та 
позашкільної 

освіти 
2. До 20 

вересня 
2021 року 

Приведення в належний стан 
пам’ятників, обелісків, 
меморіальних комплексів, 
пам’ятних дошок, знаків, 
місць поховання захисників 
Батьківщини 

Братські могили 
Олександрійської 

територіальної 
громади 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування 
міської ради; 
управління 
культури і 

туризму міської 
ради 

3. Вересень 
2021 року 

Створення в музеях 
експозицій, що висвітлюють 
роль партизанського руху в 
Україні під час Другої 
Світової війни, організація 
виставок тематичної 
літератури 

Заклади загальної 
середньої та 

позашкільної освіти 

Управління освіти 
міської ради, 

керівники 
закладів загальної 

середньої та 
позашкільної 

освіти 
4. 17.09.2021 

14:45 
Хроноскоп подій: 

«Уклін – живим, загиблим  – 
слава!» 

Бібліотека-філія № 5 Троцюк Т.В. 

5. 20.09.2021 
10:00 

Викладка друкованих 
матеріалів: «Партизанський 
край в полум'ї боротьби» 

Бібліотека-філія №10 Троцюк Т.В. 

6. 22.09.2021-
постійно 

 

Експозиція: «Визволення 
Олександрії. Олександрійсько-
Знам’янська операція» 

Музейний центр  
ім. Худякової А.Ф. (ІІ 
корпус)  

Вальчишина Т.А. 

7. 22.09.2021 
14:00 

 

Виставка- подія: 
«Звитяга народних месників» 

Бібліотека-філія №12 Троцюк Т.В. 

8. 22.09.2021 
11:00 

 

Історична сторінка: 
«В роки війни вони були 
дітьми» 

Бібліотека-філія № 3 Троцюк Т.В. 

9. 23.09.2021 
14:00 

 

Віртуальний хронограф: 
«Стежками партизанської 
слави» 

Сторінка центральної 
міської бібліотеки для 
дітей у Фейсбуці  

Троцюк Т.В. 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 
10. 22 вересня 

2021 року, 
з 09.00 

до10.00 год. 

Покладання квітів до 
Братських могил та місць 
поховання 

Братські могили та місця 
поховання 

Управління 
культури і 
туризму 
міської ради, 
управління 
забезпечення 
діяльності 
міської ради 

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від «__» вересня 2021 року №  

 
КОШТОРИС 

видатків на проведення заходів щодо 
 відзначення Дня партизанської слави 

в Олександрійській територіальній громаді 
 

№ 
з/п Назва заходу 

Сума, грн 
Хто використовує  

1 2 3 4 
1.  Придбання квітів 3000,00 Управління культури 

і туризму міської 
ради 

3000,00 Управління 
забезпечення 

діяльності міської 
ради 

 ВСЬОГО: 6000,00  
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


