
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від __ квітня 2022 року  №  

м. Олександрія 
 
Про відзначення Дня пам’яті та 
примирення і Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», з 
метою збереження пам’яті про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-
1945 років, формування у суспільстві шанобливого ставлення до пам’яті про перемогу над 
нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, про ветеранів війни, учасників 
українського визвольного руху та жертв нацизму 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

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

заходів щодо відзначення на території Олександрійської територіальної громади Дня пам’яті 
та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні згідно з додатком 1. 

2. Затвердити заходи по відзначенню на території Олександрійської територіальної 
громади Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
згідно з додатком 2. 

3. Затвердити кошторис видатків на проведення заходів згідно з додатком 3. 
4. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування запланованих 

заходів до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 
відповідно до кошторисних призначень виконавчих органів міської ради. 

5. Засобам масової інформації та управлінню інформаційної політики та цифрової 
трансформації міської ради забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та 
відзначення в Олександрійській територіальній громаді Дня пам’яті та примирення, Дня 
перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. 

6. 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 пам’яті та 
примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. 

7. Контроль за виконанням даного 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 



 

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від __ квітня 2022 року №  

 
Склад організаційного комітету з підготовки та проведення заходів  

щодо відзначення на території Олександрійської територіальної громади 
Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 
Голова оргкомітету: 

 
ГУГЛЕНКО 
Юрій Олександрович 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

 
Заступник голови оргкомітету: 

 
ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна 
 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

Члени оргкомітету: 
 
АВРАМЕНКО  
Олександр Миколайович 
 

- начальник управління освіти міської ради 

БАЛАБУХА 
Олександр Сергійович 
 

- військовий комісар Олександрійського об’єднаного 
міського територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (за згодою) 
 

БАНДУРКО 
Тетяна Володимирівна 
 

- староста Олександрійського старостинського округу 
Олександрійської міської ради 

БАРАНОВ 
Іван Михайлович 

- голова постійної комісії з питань освіти і науки, 
культури і туризму, відродження духовності, сім’ї, 
молоді та спорту (за згодою) 
 

БОЛІЛИЙ 
Олексій Євдокимович 
 

- голова Олександрійської міської організації ветеранів 
України (за згодою) 

БОНДАР 
Ольга Михайлівна 
 

- директор комунального підприємства «Ритуал» 

КОВАЛЬ  
Юрій Леонідович 

- староста Звенигородського старостинського округу 
Олександрійської міської ради 
 

КОЛІСНИК 
Дмитро Олександрович 

- начальник Олександрійського міськрайонного відділу 
Управління державної служби надзвичайних ситуацій 
у Кіровоградській області (за згодою) 

 
КУЗЬМЕНКО 
Тетяна Володимирівна 
 

- староста Головківського старостинського округу 
Олександрійської міської ради 

ЛУКАШОВ 
Олександр Сергійович 

- начальник фінансового управління міської ради 
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МАКАРЕНКО 
Сергій Дмитрович 
 

- начальник управління інформаційної політики та 
цифрової трансформації міської ради 

НАЗАРЕНКО 
Олена Анатоліївна 
 

- начальник управління соціального захисту населення 
міської ради 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна  
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 

ПЕРЕВЕРЗЄВ  
Володимир Григорович 
 

- директор комунального підприємства «Муніципальна 
безпека Олександрійської міської ради» 

ПИСАРЕВСЬКИЙ 
Євген Анатолійович 
 

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради 

ПІЩАНСЬКИЙ 
Олександр Іванович 
 

- голова громадської організації «Олександрійська 
спілка захисників Вітчизни» (за згодою) 

РОЗЕНБЕРГ 
Руслан Володимирович 
 

- командир військової частини 2269 (за згодою) 

САКАРА 
Тамара Вікторівна 
 

- начальник управління охорони здоров’я міської ради 

СИРОВАТКА  
Микола Павлович 

- староста Ізмайлівського старостинського округу 
Олександрійської міської ради 
 

СУЛЯТИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович 

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

ФУРТАК 
Людмила Володимирівна 
 

- начальник управління забезпечення діяльності міської 
ради 

ХВОСТОВ 
Володимир Олександрович 

- начальник Олександрійського районного відділу 
поліції Головного управління Національної поліції в 
Кіровоградській області (за згодою) 
 

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 

- начальник управління економіки міської ради 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 



 
Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від __ квітня 2022 року № ___ 

План заходів 
з підготовки та відзначення в Олександрійській територіальній громаді Дня пам’яті та примирення,  

Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 
 

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

1 2 3 4 5 
 І. Соціальний захист ветеранів війни 

1. Надання пільг ветеранам війни 1941-1945 років відповідно 
до чинного законодавства 

Постійно Управління соціального 
захисту населення міської 

ради 

Управління соціального захисту 
населення міської ради, 

Назаренко О.А. 
2. Забезпечення ветеранів війни технічними та іншими 

засобами реабілітації, проведення виплат компенсації на 
бензин  

Постійно Управління соціального 
захисту населення міської 

ради 

Управління соціального захисту 
населення міської ради, 

Назаренко О.А. 
3. Надання допомоги ветеранам війни, які безпосередньо 

приймали участь у бойових діях у період Другої Світової 
війни в рамках акції «Зірка пам’яті» 

Постійно Управління соціального 
захисту населення міської 

ради 

Управління соціального захисту 
населення міської ради, 

Назаренко О.А. 
4. Організація руху волонтерів щодо посилення турботи про 

захисників України та надання допомоги ветеранам війни, 
насамперед учасникам бойових дій та інвалідам війни, а 
також людям похилого віку, дітям війни, участь в акції 
«Зірка пам’яті», привітання підопічних ветеранів 
привітальними листівками з нагоди Дня перемоги над 
нацизмом у Другій Світовій війні 

Постійно Виконавчі органи міської ради Керуючий справами 
виконавчого комітету,  

Завалій С.В.; 
територіальний центр 

соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

міста Олександрії,  
Грінчак О.А.; Олександрійська 
рада ветеранів, Болілий О.Є. 

5. Забезпечення 100% охоплення соціальним 
обслуговуванням вдома інвалідів та ветеранів війни, які 
цього потребують 

Постійно Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

міста Олександрії 

Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

міста Олександрії, Грінчак О.А. 
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Продовження додатка 2 

1 2 3 4 5 
6. Надання послуг по перевезенню ветеранів та інвалідів 

війни «соціальним таксі» до закладів соціального 
призначення (лікарні, вокзали, заклади культури, заклади 
ЖКГ) 

Постійно Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

міста Олександрії 

Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

міста Олександрії, Грінчак О.А. 
7. Надання адресної матеріальної та натуральної допомоги за 

рахунок благодійників міста ветеранам війни – підопічним 
територіального центру, які перебувають на постійному 
обслуговуванні 

До 07.05.2022 Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

міста Олександрії 

Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

міста Олександрії, Грінчак О.А. 
8. Зустріч-привітання ветеранів представниками виконавчих 

органів влади, територіального центру та ветеранської 
організації 

До 09.05.2022 Міська рада, територіальний 
центр соціального 

обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста 

Олександрії, 
ветеранська організація 

Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

міста Олександрії, Грінчак О.А.  

9. Надання медичної допомоги ветеранам війни, забезпечення 
проходження ними щорічних профілактичних медичних 
оглядів у лікувально-профілактичних закладах міста 

Постійно Заклади охорони здоров’я 
міста 

Управління охорони здоров’я 
міської ради, Сакара Т.В. 

10. Надання медичної допомоги учасникам антитерористичної 
операції та операції об’єднаних сил, які проходять 
лікування та реабілітацію у лікувальних закладах міста 

Постійно Заклади охорони здоров’я 
міста 

Управління охорони здоров’я 
міської ради, Сакара Т.В. 

 ІІ. Культурно-освітні заходи 
1. Онлайн-години спілкування «1939-1945. Пам’ятаємо – 

перемагаємо», «Що я знаю про війну» 
Травень Заклади освіти 

територіальної громади, 
соціальні мережі 

Управління освіти міської ради, 
Авраменко О.М.; керівники 

закладів освіти 
2. Відео – монтаж «Перша хвилина миру» 08.05.2022 Палац культури 

«Олександрійський театр» 
Управління культури і туризму 

міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Біланюк Ю.Ф. 
3. Книжково-ілюстративна виставка: «Пам’ятаємо. 

Перемагаємо. 1939-1945»  
07.05.2022 

12:00 
Центральна міська бібліотека Управління культури і туризму 

міської ради,  
Переведенцева О.В., 

Троцюк Т.В. 
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Продовження додатка 2 

1 2 3 4 5 
4. Майстер-клас з виготовлення брошки з фетру: «Маки 

пам’яті»  
08.05.2022 

14:00 
15:00 

Центральна міська бібліотека 
для дітей 

Управління культури і туризму 
міської ради,  

Переведенцева О.В., 
Троцюк Т.В. 

5. Віртуальна виставка-флешбек: «В книжковій пам’яті 
миттєвості війни» 

                                                                                                                             Сторінка бібліотеки для 
юнацтва у соцмережі 

«Фейсбук» 

Управління культури і туризму 
міської ради,  

Переведенцева О.В., 
Троцюк Т.В. 

6. Майстер-клас з виготовлення патріотичної листівки:  «З 
Україною в серці» 

10.05.2022 
14:00 
15:00 

Центральна міська бібліотека 
для дітей 

Управління культури і туризму 
міської ради,  

Переведенцева О.В., 
Троцюк Т.В. 

7. Тематична виставка-інсталяція: «Війні немає забуття». 
Інсталяцію буде створено з оригінальних музейних 
експонатів та інформаційно-ілюстративних матеріалів 

05.05.2022 – 
15.05.2022 

Музейний центр  
ім. Худякової А.Ф. 

(ІІ корпус) 

Управління культури і туризму 
міської ради,  

Переведенцева О.В., 
Отченашко Т.С. 

8. Публікація «1939-1945. Ніколи знову»  08.05.2022 Музейний центр 
ім. Худякової А.Ф. 

онлайн на сторінці facebook 

Управління культури і туризму 
міської ради,  

Переведенцева О.В. 
Отченашко Т.С. 

9. Відео ролик «Пам'ять вічно жива» 08.05.2022 Музейний центр  
ім. Худякової А.Ф. 

онлайн на сторінці facebook 

 , 
Отченашко Т.С. 

10. Фотоколаж визволителів Олександрії  від нацистських 
загарбників «Пам’ятаємо. Перемагаємо» 

08.05.2022 Музейний центр  
ім. Худякової А.Ф. 

онлайн на сторінці facebook 

Управління культури і туризму 
міської ради,  

Переведенцева О.В., 
Отченашко Т.С. 

 ІІІ. Організаційні заходи з відзначення свят 
1. Прибирання місць поховання захисників Вітчизни, 

територій біля пам’ятників, пам’ятних дошок, пам’ятних 
знаків 

Квітень - 
травень 

Території громади за окремим 
списком 

Управління житлово-
комунального господарства, 

архітектури та містобудування 
міської ради,  
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Продовження додатка 2 

1 2 3 4 5 
Сулятицький М.М.; 

Спілка захисників Вітчизни, 
Піщанський О.І.; 

управління освіти міської ради, 
Авраменко О.М. 

2. Встановлення святкової атрибутики на вулицях 
центральної частини міста (прапори, гірлянди, білборди) 

До 07.05.2022 Території громади за окремим 
списком 

Управління житлово-
комунального господарства, 

архітектури та містобудування 
міської ради,  

Сулятицький М.М. 
 ІV. Проведення урочистих заходів з відзначення свят 

1.  Покладання квітів 08.05.2022, 
за окремим 
графіком  

Братська могила 
Перемозький мкрн. 

Управління культури і туризму 
міської ради,  

Переведенцева О.В. 
2.  Покладання квітів 08.05.2022, 

за окремим 
графіком 

Хрест військовополоненим 
солдатам вул. Олексія Скічка 

Управління культури і туризму 
міської ради,  

Переведенцева О.В. 
3.  Покладання квітів 09.05.2022, 

за окремим 
графіком 

Військове кладовище по 
Куколівському шосе; 

Братська могила по вулиці 
Діброви 

Управління культури і туризму 
міської ради,  

Переведенцева О.В. 

4.  Покладання квітів на Братських могилах: 
- с. Звенигородка,  
- с. Марто-Іванівка, 
- с. Головківка, 
- с. Ізмайлівка, 
- с. Пустельникове, 
- с. Піщаний Брід, 
- с. Королівка 

09.05.2022, 
за окремим 
графіком 

Братські могили в селах 
територіальної громади 

Управління культури і туризму 
міської ради,  

Переведенцева О.В., старости 
Олександрійської міської ради  

 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 



 

Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від __ квітня 2022 року № ___ 

 
КОШТОРИС 

видатків на проведення заходів щодо відзначення Дня пам’яті та примирення, 
Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 

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

1 2 3 4 
1. Білборди тематичні 2000,0 Відділ внутрішньої політики 

міської ради; 
управління культури і туризму 

міської ради 
2. Транспортні послуги 2000,0 Управління культури і 

туризму міської ради 
3. Придбання повітряних кульок 500,0 Управління культури і 

туризму міської ради 
 Всього: 4500,0  

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


