
 
НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

26.07.2019          №  233-р 

 

 

Про підготовку та відзначення 

в місті Нова Каховка 125-річчя  

з дня народження О.П. Довженка 

  

 

        З метою підготовки та відзначення у 2019 році в місті Нова Каховка  

125-річчя з дня народження геніального українського кінорежисера, 

видатного письменника і публіциста, класика світового кінематографа 

Олександра Довженка, ім’я якого тісно пов’язане з будівництвом Каховської  

ГЕС та міста Нова Каховка, сприяння вивченню та популяризації його 

кінематографічної, літературної, публіцистичної спадщини, відповідно до 

міської програми  «Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на 

період 2018-2022 роки»,  затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 

№1098, рішення виконавчого комітету «Про проведення в місті Нова Каховка 

культурно-мистецьких  заходів у 2019 році» від 22.01.2019 №22, керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1.  Утворити організаційний комітет по підготовці та відзначенню  

125-річчя з дня народження О.П. Довженка у складі згідно з додатком 1. 

2.  Затвердити план заходів по підготовці та відзначенню 125-річчя з дня 

народження Г.О.Довженка (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови Сироватку В.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 В.І. Коваленко  



Додаток 1 

до розпорядження 

міського голови 

26.07.2019 №233-р 
 

С К Л А Д 

організаційного комітету по підготовці та відзначенню в місті Нова Каховка 

125-річчя з дня народження О.П. Довженка 

 

Сироватка 

Володимир Миколайович 

– заступник міського голови, 

голова організаційного комітету; 

Зарудна  

Наталія Сергіївна 

– начальник відділу культури і туризму, 

заступник голови організаційного 

комітету; 

Члени організаційного комітету: 
 

Акуленко 

Василь Степанович  

– керуючий справами виконавчого комітету; 

Васильєв 

Віктор Іванович 

– директор музею історії міста; 

Вітков  

Віталій Володимирович 

– директор Новокаховського політехнічного 

коледжу ОНПУ (за згодою); 

Гарькавий 

Віталій Леонідович 

– 

 

директор Новокаховського вищого      

професійного училища (за згодою); 

Глазунова 

Лариса Іванівна 

– директор Новокаховського 

приладобудівного технікуму (за згодою); 

Деркач  

Вікторія Миколаївна 

– директор КП «Новокаховська 

міська радіоорганізація»; 

Жила  

Анастасія Валеріївна 

– голова молодіжної ради при міському 

голові (за згодою); 

Житченко  

Лариса Миколаївна 

– голова Громадської ради при виконавчому 

комітеті (за згодою); 

Зуйко  

Олена Миколаївна  

– директор ЗОШ №1; 

Іванов  

Геннадій Іванович 

– директор ВСП «Новокаховський коледж 

ТД АТУ (Таврійського державного 

агротехнологічного університету) (за 

згодою); 

Іванова 

Ніна Іванівна 

– директор КП “Парк культури та 

відпочинку”; 

Карпенкова 

Олександра Василівна 
 

– директор Новокаховського професійного 

електротехнічного ліцею (за згодою); 

Лазарєв  

Анатолій Володимирович 

– директор Палацу культури; 

Малига  

Яна Євгенівна 

– заступник начальника відділу культури і 

туризму; 



 

Микитенко Лілія 

Анатоліївна 

– начальник відділу освіти; 

Набоченко 

Світлана Олександрівна 

– начальник відділу інформаційно-

комп’ютерного забезпечення та 

організаційної роботи; 

Нікулін 

Василь Миколайович 

– директор КП «НК Екосервіс»; 

Папуша 

Дмитро Стратієвич  

– голова ради ветеранів Новокаховської 

міської ради (за згодою); 

Петрова Людмила  

Миколаївна 

– директор централізованої бібліотечної 

системи; 

Севрюков 

Георгій Іванович 
 

– ректор Новокаховського гуманітарного 

інституту ВМУРЛ «Україна» (за згодою); 

Сердюк 

Ігор Володимирович 

– директор ДНЗ «Професійне технічне 

училище №14» (за згодою); 

Таран Наталія 

Миколаївна 

– начальник відділу у справах сім’ї 

молоді, фізичної культури та спорту; 

Трифонова 

 Ольга Пилипівна  

– ректор Новокаховського політехнічного 

інституту (за згодою); 

Ходорковський 

Андрій Юхимович 

 

– директор КП  

«Міський кінотеатр «Юність» 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                        В.М.Сироватка    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

до розпорядження 

міського голови 

26.07.2019 №233-р 

 
 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки та відзначення в місті Нова Каховка  

125-річчя від дня народження О.П. Довженка  

 
 

  1. Організувати проведення урочистостей та святкового концерту з 

нагоди 125-річчя від дня народження О.П. Довженка. Підготувати сценарій 

свята та організувати звукове забезпечення заходів. 

 Відділ  культури і туризму 

 10 вересня 2019 року 

2. Створити експозиційну виставку,  присвячену діяльності 

О.П.Довженка в  місті  Нова Каховка. 

Відділ  культури і туризму; 

Музей історії міста; 

                                                      Вересень 2019 року 

3. Провести біля пам’ятника митцеві посвяту першокласників ЗОШ 

№1 у юні довженківці. 

                                                                    Відділ освіти; 

Відділ  культури і туризму; 

                                                      Вересень 2019 року 

4. Організувати показ кінофільмів видатного кінорежисера 

О.П.Довженка та залучити до їх перегляду учнівську і студентську молодь, 

громадськість міста, трудові колективи міста. 

Відділ  культури і туризму; 

Відділ освіти; 

Відділ у справах сім’ї, молоді, 

фізичної  культури та 

спорту; 

КП «Міський кінотеатр 

«Юність» 

КП «Парк культури та 

відпочинку» 

 Вересень 2019 року 

 



5. Підготувати запрошення почесних гостей на святкові заходи. 
Відділ інформаційно-

комп’ютерного забезпечення  

та організаційної роботи 

Серпень-вересень 2019 року 

6. Оформити у шкільних та міських бібліотеках книжково-

ілюстративні виставки, перегляди літератури з нагоди ювілею письменника і 

кінорежисера. 

Відділ освіти, відділ 

культури і   туризму 

          Вересень 2019 року 

7. Провести літературні години, поетичні вечори, виховні години.  

Організувати проведення наукових конференцій, семінарів, зборів та 

засідань за “круглим столом”, літературно-мистецьких вечорів, 

літературних читань, присвячених спадщині видатного письменника і 

кінорежисера. 

Відділ освіти, відділ 

культури і   туризму 

          Вересень 2019 року 

8. Сприяти в установленому порядку громадським та благодійним 

організаціям у їх діяльності щодо вшанування та популяризації творчості 

О.П. Довженка. 

Відділ освіти, відділ 

культури і туризму 

            Серпень-грудень 2019 року 

    9. Встановити в парковій зоні «Лавочку Довженка». 

КП «Екосервіс» 

Новокаховський                    

професійний 

електротехнічний ліцей (за 

згодою); 

                                                                         Вересень 2019 року 

             10. Забезпечити інформаційне висвітлення заходів, присвячених 125-

річчю від дня народження О.П. Довженка на офіційному сайті міста Нова 

Каховка та в засобах масової інформації. 

                                                 Відділ     інформаційно-

комп'ютерного 

забезпечення  

 та організаційної роботи,   

Міська радіоорганізація  

                                                                                     Серпень-грудень 2019 року 

 

 

Заступник міського голови                                                        В.М.Сироватка    
 

 


