
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» __________ 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про відзначення 78-ї річниці визволення  
міста від нацистських загарбників та Дня  
Збройних сил України 
 

Відповідно до пп. 3 п. б) ч. 1 ст. 38, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1939-1945 років», враховуючи велике історичне значення визволення України 
від фашистських загарбників, з метою вшанування пам’яті про перемогу над нацизмом у 
Другій світовій війні 1939-1945 років та з нагоди відзначення 78-ї річниці визволення міста 
Олександрії від нацистських загарбників та Дня Збройних сил України, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Створити та затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 

заходів щодо відзначення 78-ї річниці визволення міста Олександрії від нацистських 
загарбників та Дня Збройних сил України (додаток 1). 

2. Затвердити план заходів, приурочених 78-й річниці визволення міста Олександрії від 
нацистських загарбників та Дня Збройних сил України (додаток 2). 

3. Затвердити кошторис видатків на проведення заходів з відзначення 78-ї річниці 
визволення міста Олександрії від нацистських загарбників та Дня Збройних сил України 
(додаток 3). 

4. Начальнику Олександрійського відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській 
області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходу 06 грудня 
2021 року біля Братської могили з 09.50 год. до 10.30 год. 

5. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради 
забезпечити широке висвітлення підготовки та проведення заходів, присвячених визволенню 
міста Олександрії від нацистських загарбників та Дня Збройних сил України. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти 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 «   » _______ 2021 року №  

 
 

СКЛАД 
 організаційного комітету з підготовки та проведення заходів  

щодо відзначення 78-ї річниці визволення міста  
від нацистських загарбників та Дня Збройних сил України 

 
Голова оргкомітету:  

 
ЧЕМЕРИС  
Ірина Анатоліївна   

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 
 
Заступник голови оргкомітету: 

 
КОСЯК 
Вікторія Олександрівна 

- секретар міської ради 

 
Члени оргкомітету:  

 
БІЛАНЮК 
Юрій Фадейович 
 

- директор Палацу культури «Олександрійський театр 

БАЛАБУХА 
Олександр Сергійович 
 

- військовий комісар об’єднаного військового комісаріату  
(за згодою) 
 

РОЗЕНБЕРГ 
Руслан Володимирович 
 

- командир військової частини 2269 (за згодою) 
 

БОЛІЛИЙ 
Олексій Євдокимович 
 

- голова Олександрійської міської організації ветеранів 
України (за згодою) 

СУЛЯТИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович 
 

- начальник управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 
 

МАКАРЕНКО  
Сергій Дмитрович 
 

- начальник управління інформаційної політики та цифрової 
трансформації міської ради 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна 
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 
 

САКАРА 
Тамара Вікторівна 
 

- начальник управління охорони здоров’я міської ради 

ФУРТАК 
Людмила Володимирівна 
 

- начальник управління забезпечення діяльності міської ради 

ХВОСТОВ 
Володимир Олександрович 

- начальник Олександрійського відділу поліції ГУНП  
в Кіровоградській області (за згодою) 
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АВРАМЕНКО 
Олександр Миколайович 

- начальник управління освіти міської ради 

 
 

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

План заходів  
щодо відзначення 78-ї річниці 

визволення міста від нацистських загарбників  
та Дня Збройних сил України 

 
№ 
з/п 

Дата і 
час Назва заходу Місце проведення Відповідальні 

1 2 3 4 5 
1. 25.11- 

06.12.2019 
Проведення тематичних 
уроків на тему «Цих днів не 
замовкає слава» 

Заклади освіти Авраменко О.М.., 
керівники 
закладів освіти 

2. 02.12.2021 
11:45 

Ретро-погляд: «Шана за 
подвиг, вдячність за мир» 

Центральна міська 
бібліотека 

Троцюк Т.В. 

3. 02.12.2021 
14:00 

Патріотичний хронограф: 
«Пам'ять, що долає забуття» 

Центральна міська 
бібліотека для дітей 

Троцюк Т.В. 

4. 03.12.2021 
15:00 

Презентація науково-дослідного 
проєкту: «Олександрійсько-
Знам’янська операція» 

Міський музейний центр 
імені Худякової А.Ф. 
(І корпус) 

Отченашко Т.С. 

5. до 
04.12.2021 

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

Братські могили міста, та 
селах: Звенигородка, 
Марто-Іванівка, 
Головківка, Куколівське 
шосе (біля буд. 74, 
воїнське кладовище) 

Управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування 
міської ради, 
староста 
Звенигородськи 
та Марто-
Іванівськи  

6. 04.12.2021 
14:00 

Урок мужності: «Я майбутній 
захисник вітчизни» 

Пустельниківський 
сільський клуб 

Біланюк Ю.Ф 
Кіфряк В.А. 

7.. до 
06.12.2021 

Надання допомоги членам 
сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО/ООС, які 
брали участь у захисті 
територіальної цілісності та 
державного суверенітету на 
Сході України 

Управління соціального 
захисту населення 
 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 

8. до 
06.12.2021 

Надання допомоги ветеранам 
війни, які безпосередньо 
приймали у бойових діях, 
відповідно акції «Зірка 
пам’яті» 

Управління соціального 
захисту населення 
 

Управління 
соціального 
захисту 
населення 

9. 06.12.2021 
10:00 

Літературно-музична 
композиція: «У грудні 43-го…» 

Мікрорайон Перемога Клюєв Д.К. 
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Продовження додатка 2 

1 2 3 4 5 
10. 06.12.2021, 

з 10:00 до 
11:20 

Покладання квітів на місцях 
поховання загиблих воїнів: 
Братська могила по вул.6-го 
Грудня, меморіальний 
комплекс визволення 
Олександрії («Танку-
визволителю»), пам’ятний 
Хрест на місці колишнього 
табору військовополонених по 
вул. О.Скічка та селах: 
Звенигородка, Марто-Іванівка, 
Головківка Куколівське шосе 
(біля буд. 74, воїнське 
кладовище) 

Братська могила 
по вул. 6-го Грудня, 
меморіальний комплекс 
визволення Олександрії 
(«Танку-визволителю»), 
пам’ятний Хрест на місці 
колишнього табору 
військовополонених по 
вул. О.Скічка, в селах: 
Звенигородка, 
Марто-Іванівка, 
Головківка, Куколівське 
шосе (біля буд. 74, 
воїнське кладовище) 

Олександрійська 
міська рада, 
управління 
культури і 
туризму міської 
ради, старости 
сіл 
Звенигородка, 
Головківка, в/ч 
2269 

11. 06.12.2021 
10:00 

Літературно-музична 
композиція: «Мирний день – 
найвища нагорода 

Братська могила Біланюк Ю.Ф. 

12. 06.12.2021 
11:00 

Тематична програма до Дня 
визволення с. Головківка: 
«Тих полум’яних днів не 
згасне слава» 

Головківський сільський 
клуб (приміщення школи с. 
Головківка) 

Біланюк Ю.Ф. 
Шаповалов В.О. 

13. 06.12.2021 
11:30 

Історичний репортаж: 
«Олександрія: роки, обпалені 
війною» 

Бібліотека-філія  
№ 10 

Троцюк Т.В. 

14. 06.12.2021 
13:00 

Патріотичний нарис: «Сила 
нескорених!» 

Бібліотека-філія  
№ 8 для юнацтва 

Троцюк Т.В. 

15. 06.12.2021 
13:00 

Літературна година: «Пам'ять 
про війну нам книга зберігає» 

Головківська бібліотека-
філія  

Троцюк Т.В. 

16. 06.12.2021 
15:00 

Святковий концерт: «Ми щит і 
меч твій Україно!» 

БК селища 
Олександрійське 

Лакатош Н.В. 

 
 
 

 
Керуючий справами 
виконавчого комітету        Сергій ЗАВАЛІЙ 
  



6 

Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від «    » _________ 2021 року №  

 
Кошторис  

видатків на проведення заходів по відзначенню 78-ї річниці  
визволення міста від фашистських загарбників  

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

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

туризму міської ради 

4000,00 Управління забезпечення 
діяльності міської ради 

2.  Транспортні послуги 1000,00 Управління культури і 
туризму міської ради 

 ВСЬОГО: 6000,00  
 
 
 

 
Керуючий справами 
виконавчого комітету        Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


