
 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
від __ _________  2022 року  № ___ 

м. Олександрія 
 
Про заходи до 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 12 січня 2022 року № 12/1, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити   План   заходів   в   Олександрійській   територіальній   громаді   до  Дня  

вшанування учасників бойових дій на території інших держав у 2022 році згідно з      
додатком 1. Проводити масові заходи за умови відсутності карантинних умов та обмежень. 

 
2. Затвердити кошторис видатків на проведення заходів до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав у 2022 році згідно з додатком 2.  
    
3. Рекомендувати начальнику Олександрійського районного відділу поліції ГУНП 

України 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 10, 11 додатка 1 до даного рішення, дотримання 
чинного законодавства під час їх проведення визначити голову громадської організації 
«Олександрійські воїни-інтернаціоналісти «Солдати в Афгані» 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. та секретаря міської ради                     
Косяк В.О. 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами   
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від __ _________  2022 року № ___ 
 

План заходів в Олександрійській територіальній громаді 
до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у 2022 році 

 
№ 
з/п 

Дата, час 
проведення 

Захід Місце проведення  Відповідальний 

1 2 3 4 5 
1 До 14 

лютого 
2022 року 

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 

2 14.02.2022 Оформлення тематичного 
стенду до Дня вшанування 
учасників бойових дій на 
території інших держав – 
«Крізь пекло афганської війни» 

Центр дитячої та 
юнацької 
творчості 

 ім. О. Шакало 

Управління освіти 
міської ради 

3 14.02.2022 Виховний захід для вихованців 
середньої та старшої вікової 
категорії «Афганістан: біль і 
пам'ять» 

Центр дитячої та 
юнацької 
творчості  

ім. О. Шакало 

Управління освіти 
міської ради 

4 14.02.2022 Проведення години-пам’яті на 
тему «Біль Афганської війни» 

НВО 
«Олександрійська 

гімназія  
ім. Т.Г.Шевченка 

– ЗНЗ І-ІІ ст. – 
школа мистецтв» 

Управління освіти 
міської ради 

5 14.02.2022-
15.02.2022 

Оформлення інформаційних 
класних куточків світлинами, 
присвяченими учасникам 
бойових дій на території інших 
держав  

НВО 
«Олександрійська 

гімназія 
 ім. Т.Г.Шевченка 

– ЗНЗ І-ІІ ст. – 
школа мистецтв» 

Управління освіти  
міської ради 

6 14.02.2022-
15.02.2022 

Тематичні виставки в шкільних 
бібліотеках 

Заклади освіти  Управління освіти 
міської ради 

7 14.02.2022-
15.02.2022 

Уроки мужності, історичні 
п’ятихвилинки «Воїни-
інтернаціоналісти – 
вшановуємо пам'ять» 

НВК 
Олександрійсь-
кий колегіум – 
спеціалізована 

школа 

Управління освіти 
міської ради 

8 14.02.2022 
10.00 год. 

Тематична зустріч «Пам'ять 
наповнює нас сенсом життя» за 
участі ГО «Олександрійська 
спілка захисників Вітчизни». 
Презентація 2-ї частини книги         
О. Піщанського «Крепче стали, 
сильнее огня. 1979-1989» 

Олександрійсь-
кий міський 

музейний центр 
 ім. 

А.Ф.Худякової 
 (ІІ корпус) 

Управління 
культури і туризму 

міської ради 
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9 15.02.2022 
10.00 год. 

Мітинг-реквієм до Дня 
вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав 
та 33-ї річниці виводу військ 
колишнього СРСР з території 
Республіки  Афганістан: «Вже 
скільки років проминуло, а біль 
у серці б’є і б’є…» 

Площа Героїв 
Чорнобиля 

Управління 
культури і туризму 

міської ради,  
громадська 
організація 

«Олександрійські 
воїни-

інтернаціоналісти 
«Солдати в 

Афгані»  
10 15.02.2022 

11.00 -  
12.30 год.  

Панахида по загиблим воїнам-
інтернаціоналістам 

Церква  Святих 
Федора та 
Анастасії 

Громадська 
організація 

«Олександрійські 
воїни-

інтернаціоналісти 
«Солдати в 

Афгані» 
11 15.02.2022 

11.00 год. 
Відкриття виставки «Пам'ять 
про Афган» за участі ГО 
ветеранів Збройних Сил 
«Олександрійська спілка 
захисників Вітчизни» 

Олександрійсь-кий 
міський музейний 

центр 
ім.А .Ф.Худякової 

 (ІІ корпус) 

Управління 
культури і туризму 

міської ради 
 

12 15.02.2022 
11.25 год. 

Година історичної правди 
«Воїни-інтернаціоналісти 
пам’ятають» 

Бібліотека-філія 
№10  

Управління 
культури і туризму 

міської ради 
 

13 15.02.2022 
 

Тематична виставка, урок 
мужності: «Час обрав нас» (он-
лайн) 
 

Піщанобрідський 
сільський клуб 

Управління 
культури і туризму 

міської ради 

14 15.02.2022 
14.00 год. 

Історична довідка «Ті спогади, 
то вічний серця біль» 

Бібліотека-філія 
№12 

Управління 
культури і туризму 

міської ради 
15 15.02.2022 Покладання квітів до 

меморіальної дошки В.Голуба, 
випускника, учасника бойових 
дій в Афганістані  

Територія закладу  
НВО 

Олександрійська 
гімназія  

ім.Т.Г.Шевченка–
ЗНЗ  І-ІІ ст. – школа 
мистецтв» 

Управління освіти 
міської ради 

16 15.02.2022 Відеожурнал «Пам’ятаємо 
героїв Афганської війни» 

НВК 
Олександрійський 

колегіум – 
спеціалізована 

школа 

Управління освіти 
міської ради 

17 15.02.2022 Музейний урок «Пам'ять без 
кордонів» 

Олександрійсь-кий 
НВК (ЗНЗ І-ІІ 

ст.№17 - ліцей) 

Управління освіти 
міської ради 

18 14.02.2022-
18.02.2022 

Перегляд відеофільмів про 
героїв полеглих під час бойових 
дій 

Олександрійсь-кий 
НВК (ЗНЗ І-ІІ 
ст.№17- ліцей) 

Управління освіти 
міської ради 
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19 14.02.2022-

18.02.2022 
Години спілкування на тему: 
«Крізь пекло афганської війни», 
«То вічний біль Афганістан», 
«Неоголошена війна» 

Олександрійський 
НВК (ЗНЗ І-ІІ 
ст.№17- ліцей) 

Управління освіти 
міської ради 

20 14.02.2022-
18.02.2022 

Тематична виставка в бібліотеці 
закладу «Афган болить в моїй 
душі» 

Олександрійський 
НВК (ЗНЗ І-ІІ 
ст.№17- ліцей) 

Управління освіти 
міської ради 

21 17.02.2022 
11.45 год. 

Зустріч з воїнами-афганцям 
«Честь. Відвага. Обов’язок…» 

Центральна 
міська бібліотека 

Управління 
культури і туризму 

міської ради 
22 до 05 

травня 
2022 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 
соціального 

захисту населення 
міської ради 

  
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від __ __________ 2022 року № ____ 

 
Кошторис  

витрат на проведення в Олександрійській територіальній громаді заходів  
до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у 2022 році 

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

1 2 3 4 
1.  Придбання квітів 1000,00 

 
 
 

500,00 

Управління 
справами 

Олександрійської  
міської ради 
Управління 

культури і туризму 
міської ради 

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

600,00 Управління 
культури і туризму 

міської ради 
 

 ВСЬОГО: 2100,00  
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету   Сергій ЗАВАЛІЙ  


