
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» жовтня 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про відзначення Дня звільнення  
України від фашистських загарбників 
 

Відповідно до пп. 3 п. б) ч. 1 ст. 38, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Указу Президента України «Про День визволення України від 
фашистських загарбників» № 836/2009  від 20.10.2009 , з метою всенародного відзначення 
визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і 
жертовності українського народу у Другій світовій війні 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити план заходів щодо відзначення у 2021 році Дня звільнення України 
від фашистських загарбників згідно з додатком 1. 

 
2. Затвердити кошторис видатків на підготовку та проведення на території  

Олександрійської територіальної громади заходів щодо відзначення Дня звільнення 
України від фашистських загарбників  згідно з додатком 2.  

3. Під час проведення заходів їх організаторам та учасникам неухильно 
дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами). 

  
4. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради 

забезпечити широке висвітлення заходів щодо відзначення Дня звільнення України від 
фашистських загарбників. 

 
5. Олександрійському районному відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області забезпечити громадський порядок під час 
проведення заходів, присвячених відзначенню Дня звільнення України від фашистських 
загарбників. 

 
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину ЧЕМЕРИС. 
 

 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
міської ради  Сергій ЗАВАЛІЙ    
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від «    » жовтня 2021 року №  
 

План заходів 
щодо відзначення Дня звільнення України  

від фашистських загарбників 
 

№ 
п/п Дата, час Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

1 2 3 4 5 
1. До 

27.10.2021 
Приведення в належний стан 
пам’ятників, обелісків, 
меморіальних комплексів, 
пам’ятних дошок, знаків, 
місць поховання загиблих 
воїнів 

Братські могили  Управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради; 
управління 
культури і туризму 
міської ради, 
старостинські 
округи 

2. Постійно Надання пільг ветеранам 
війни відповідно до чинного 
законодавства 

Управління соціального 
захисту населення 
 

Управління 
соціального 
захисту населення 

3. Постійно Продовження роботи щодо 
надання допомоги ветеранам 
війни, які безпосередньо 
приймали у бойових діях, 
відповідно акції «Зірка 
пам’яті» 

Управління соціального 
захисту населення 
 

Управління 
соціального 
захисту населення 
 

4. 21.10. 2021 Круглий стіл «Сучасне 
завжди на дорозі з майбутнім. 
Очима нащадків ХХІ століття 
на події Другої Світової 
війни»  

НВК «Олександрійський 
колегіум – спеціалізована 
школа» 
 

Управління освіти 
міської ради, 
директор закладу 

5. 18.10 
- 

22.10.2021 
Проєкт «Герої моєї родини» 
 
 

НВК «Ліцей 
інформаційних технологій 
– спеціалізована школа ІІ 
ступеня» 
 

Управління освіти 
міської ради, 
директор заклад 

6. 24.10.2021 
13:00 

 

Відеолекторій: «Український 
вимір Другої світової війни» 

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

Отченашко Т.С. 

7. 26.10.2021-
02.11.2021 

 

Тематична виставка: «В боях 
за визволення України»  

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

Отченашко Т.С. 

8. 27.10.2021 
12:00 

 

Літературний  подіум: «Хай 
живі пам’ятають - покоління 
знають» 

Сторінка у Facebook 
бібліотеки-філії №5 

Троцюк Т.В. 
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Продовження додатку 1 

1 2 3 4 5 
9. 24.10.2021 

10.00 
 

Меморіальна акція, година 
пам’яті: «Перед  вічним 
вогнем подвигу і слави» 

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Піщанобрідський 
сільський клуб» 
(територія села Піщаний 
Брід) 

Біланюк Ю.Ф., 
Єфіменко В.В. 

10. 24.10.2021 
11:00 

 

Урочистий захід: «У війні 
палала рідна Україна» 

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Пустельниківський 
сільський клуб» 

Біланюк Ю.Ф., 
Кіфряк В.А. 

11. 26.10.2021, 
14.30 

Лекція «Трагічне літо  
1941-го…протистояння між 
Вермахтом і Червоною армією 
на Кіровоградщині» 

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

Отченашко Т.С. 

12. 28.10.2021 
13:00 

Урок відваги: «Українські 
боронителі» 

Бібліотека- філія № 8 для 
юнацтва 

Троцюк Т.В. 

13. 28.10.2021, 
15.00 

Тематичний захід: «Я тобі 
розповім, дитино …» 

Будинок культури  
сел. Олександрійське 

Лакатош Н.В. 

14. 28.10.2021, 
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 
15. 28.10.2021, 

10.00 
 

Покладання квітів з нагоди 
Дня звільнення України від 
фашистських загарбників  

Братська могила  
(вул. Діброви) 

Біланюк Ю.Ф., 
 

  
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету        Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від «    » жовтня 2021 року №  
 
 

КОШТОРИС 
видатків на підготовку та проведення заходів 

 щодо  відзначення Дня звільнення України  
від фашистських загарбників 

 
 

№ 
з/п Назва заходу Сума в 

(грн) Хто використовує 

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

діяльності міської ради 
2000,00 Управління культури і туризму 

міської ради 
4. Транспортні послуги 250 Управління культури і туризму 

міської ради 
 ВСЬОГО: 3250,00  

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету        Сергій ЗАВАЛІЙ 


