
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

06 вересня 2017 року  Старокостянтинів   №304/2017-р 

 

Про заходи з відзначення в 

місті Дня партизанської слави 

 

 

З метою вшанування подвигу партизанів і підпільників періоду Другої Світової 

війни 1941-1945 років та керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з відзначення у 2017 році в місті Дня партизанської слави 

згідно з додатком. 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити підготовку та проведення зазначених заходів. Про хід виконання 

заходів інформувати відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської 

ради до      31 жовтня 2017 року. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Камінська В.К.) 

виділити кошти по КПКВ 1513400 КЕКВ 2730 в сумі 1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. на 

матеріальну допомогу партизанам, на КЕКВ 2240 в сумі 7 (сім) грн. 90 коп. у межах 

асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2017 рік на соціальний захист 

малозабезпечених громадян. 

 

4. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

(Шабельник Н.І.) забезпечити проплату даних коштів. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради (Авраменко 

Л.Г.) виділити кошти в сумі 880 (вісімсот вісімдесят) грн. 00 коп. для придбання квітів для 

покладання у межах асигнувань, що передбачені у бюджеті міста на 2017 рік по КФК 

0318600 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку», на виконання Програми щодо забезпечення заходів 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 роки та 

забезпечити проплату даних коштів. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                  М. Мельничук



Додаток 

до розпорядження міського голови 

06 вересня 2017 року №304/2017-р 

 

Заходи 

з відзначення у 2017 році в місті Дня партизанської слави 

 

1. Упорядкувати могили загиблих і померлих партизанів та підпільників, пам’ятники і 

пам’ятні місця.   

Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств, 

Старокостянтинівське комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство; 

до 20 вересня 2017 року. 

 

2. Провести обстеження матеріально-побутових умов ветеранів підпільно-

партизанського руху, вжити необхідних заходів щодо поліпшення соціально-побутового та 

медичного обслуговування учасників партизанського руху, вдів загиблих партизанів та 

підпільників. 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

до 20 вересня 2017 року. 

 

3. Надати матеріальну допомогу ветерану підпільно - партизанського руху Герасимюку 

Леоніду Антоновичу, що проживає за адресою: вулиця Грушевського 23, кв. 6, 

м.Старокостянтинів. 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

до 22 вересня 2017 року. 

 

4. Провести покладання квітів і вінків до Меморіалу Слави, пам’ятників загиблих у 

Другій світовій війні та пам’ятних знаків для борців за незалежність України, мітинг з 

відзначення Дня партизанської слави, увічнення пам’яті загиблих партизанів та підпільників. 

Організаційно-контрольний відділ, відділ культури, туризму 

та охорони культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

22 вересня 2017 року. 

 

5. Провести у закладах освіти і культури міста тематичні виставки, уроки пам’яті, 

лекції, зустрічі учнів шкіл з колишніми партизанами і підпільниками тощо. 

Управління освіти, відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської ради; 

вересень 2017 року. 

 

6. Забезпечити показ художніх та хронікально-документальних фільмів, які 

відображають події Другої світової війни. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

вересень 2017 року. 

 

7. Забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення Дня партизанської слави в 

місті. 

Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради, газета «Наше місто», міське радіомовлення, 



2 

відділ інформаційного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради; 

вересень 2017 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                       підпис                                                   В. Янзюк 

 

 

 


