
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2022 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про проведення заходів щодо відзначення  
Шевченківських днів в Олександрійській  
територіальній громаді 
 

Відповідно до пп.3 п. б) ч.1 ст. 38 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», плану роботи управління культури і туризму міської ради на 2022 рік, з метою 
пропаганди творчості Великого Кобзаря, популяризації жанру художнього читання, 
покращення виконавської майстерності читців та виявлення нових талантів 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

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

Шевченківських днів згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити заходи щодо відзначення Шевченківських днів в Олександрійській 

територіальній громаді згідно з додатком 2. 
 
3. Затвердити кошторис видатків на підготовку та проведення в Олександрійській 

територіальній громаді Шевченківських днів згідно з додатком 3. 
 
4. Під час проведення заходів їх організаторам та учасникам неухильно дотримуватись 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами). 

 
5. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради 

забезпечити широке висвітлення заходів щодо вшанування пам’яті Тараса Шевченка. 
 
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 «   »  лютого 2022 року №  

 
СКЛАД 

 організаційного комітету щодо  
відзначення Шевченківських днів в олександрійській територіальній громаді  

 
Голова оргкомітету:  

 
ЧЕМЕРИС  
Ірина Анатоліївна  

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

 
Заступник голови оргкомітету:  

 
КОСЯК 
Вікторія Олександрівна 

- секретар Олександрійської міської ради 

 
Члени оргкомітету:  

 
АВРАМЕНКО  
Олександр Миколайович 
 

- начальник управління освіти міської ради 

БІЛАНЮК 
Юрій Фадейович  
 

директор Палацу культури «Олександрійський театр» 

ВОЛКОВА 
Наталія Сергіївна 

- заступник начальника управління культури і туризму міської 
ради 

ЛУКАШОВ 
Олександр Сергійович 
 

- начальник фінансового управління міської  ради 

МАКАРЕНКО 
Сергій Дмитрович 
 

- начальник управління інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики міської ради  

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА  
Ольга Володимирівна 
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 

СУЛЯТИЦЬКИЙ 
Михайло Михайлович 

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

ХВОСТОВ 
Володимир Олександрович 
 

- начальник Олександрійського районного відділу поліції 
ГУНП в Кіровоградській області (за згодою) 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій  ЗАВАЛІЙ 



3 
Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від «     » лютого 2022 року №  
 

Заходи щодо  
відзначення Шевченківських днів в Олександрійській територіальній громаді 

 
№ 
з/п Дата і час Назва заходу Місце проведення Відповідальні 

1 2 3 4 5 

1. 02.03.2022 
09:15 

Шевченківські слуханки 
«Тарасове перо» 

Бібліотека-філія №10  Троцюк Т.В. 

2. До 
04.03.2022 

Прибирання території біля 
пам’ятника Т.Шевченку 

Пам’ятник Т.Шевченку Сулятицький М.М. 

3. 07.03.2022 
14:00 

Літературні пазли «Дитячими 
шляхами Тарасика»  

Центральна міська 
бібліотека для дітей 

Троцюк Т.В. 

4. 07–12.03. 
2022 

Книжово-ілюстративна 
виставка «Вічний як народ»  

Міський музейний центр 
ім.Худякової А.Ф. 

Отченашко Т.С. 

5. 09.03.2022 
10:30 

Квест «Чи знаємо ми Тараса 
Шевченка?»  

Міський музейний центр 
ім.Худякової А.Ф. 

Отченашко Т.С. 

6.  
09.03.2022 
10:00 

Літературно-музична 
композиція: «Єднаймо душі 
словом Кобзаря » 

Біля пам’ятника 
Т.Шевченку 

Біланюк Ю.Ф. 

7. 09-10.03.2022 
13:00 

Міський конкурс читців: 
«Безсмертне слово Кобзаря» 

Олександрійська 
дитяча музична школа 

Авраменко О.М. 
Біланюк Ю.Ф. 
Кравченко І.М. 
Клюєв Д.К. 

8. 09.03.2022 
Протягом 
дня 

Шевченківський 
стартинейджер (естафета 
підліткових читань поезії 
Шевченка) «Єднаємо 
Україну Тарасовим словом» 

Бібліотека-філія №10 Троцюк Т.В. 

9. 09-11.03.2022 Виставка учнівських робіт 
«Об’єднаймося ж, брати мої» 

Олександрійська 
дитяча художня школа 

Носова В.Ю. 

10. 10.03.2022 
 

Презентація Шевченкіана у 
творчості олександрійських 
художників» на сторінці у 
facebook 

Міський музейний центр 
ім.Худякової А.Ф. 

Отченашко Т.С. 

11. 10.03.2022 
12:00 

Заняття з використанням 
унікальних предметів з фондів 
музейного центру на теми 
«Нащадки Кобзаря», 
«Літературна спадщина 
Тараса Шевченка»  

Міський музейний центр 
ім.Худякової А.Ф. 

Отченашко Т.С. 

12. 10.03.22 
11:45 

Літературне рандеву «Живе 
під сонцем любові 
Шевченкова весна» 

Центральна міська 
бібліотека 

Троцюк Т.В. 

 
Керуючий справами  
виконавчого комітету      Сергій ЗАВАЛІЙ 
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Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від «__» лютого 2022 року №  

 
КОШТОРИС 

щодо відзначення Шевченківських днів в Олександрійській територіальній громаді 
 

№ 
з/п Назва заходу Сума в 

(грн) Хто використовує 

1 2 3 4 
1.  Придбання квітів 700 Управління справами 

міської ради 
1500 Управління культури і 

туризму міської ради 
2.  Придбання дипломів та сувенірної продукції 4000 Управління культури і 

туризму міської ради 
3.  Послуга перевезення звукової апаратури 

клубного закладу для проведення заходу 
700,00 Управління культури і 

туризму міської ради 
 ВСЬОГО: 6900  

 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


