
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

03 лютого 2017 року  Старокостянтинів   № 27/2017-р 

 

Про план міських заходів з відзначення 

100-річчя подій Української революції 

1917-1921 років та вшанування пам’яті 

її учасників на період до 2021 року 

 

 

На виконання Указу Президента України від 22 січня 2016 року №17/2016 «Про 

заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №777-р «Про 

затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-

1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року», розпорядження 

голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 22 грудня 2016 року 

№619/2016-р «Про план обласних заходів з відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року», 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Затвердити план міських заходів з відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року 

згідно з додатком.  

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим виконавцям: 

1) забезпечити виконання плану міських заходів; 

2) про проведену роботу інформувати відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради з метою формування зведеної підсумкової інформації 

до 01 липня і 01 грудня щороку протягом 2017-2021 років.  

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                  М. Мельничук



Додаток 

до розпорядження міського голови 

03 лютого 2017 року №27/2017-р 

 

План міських заходів 

з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років 

та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року 

 

1. Забезпечити проведення у місті урочистих та інших тематичних заходів за участі    

керівництва міста, членів виконавчого комітету, депутатів міської ради, учасників 

антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, представників  

громадських об’єднань і організацій з нагоди 100-річчя подій Української Революції     

1917-1921 років:  

початку Української революції та створення Української  Центральної Ради (березень 

2017 року); 

формування Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку 

створення українського національного війська (травень 2017 року); 

створення Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, першого 

українського уряду (червень 2017 року);  

проголошення Української Народної Республіки (УНР) (листопад 2017 року); 

проголошення незалежності Української Народної Республіки (січень 2018 року); 

бою під Крутами (січень 2018 року); 

проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (січень 2018 року); 

проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської 

Народної Республіки (січень 2019 року); 

перебування керівництва УНР та підрозділів Січових стрільців у Старокостянтинові 

(серпень-листопад 2019 року); 

першого зимового походу Армії  УНР (грудень 2019 року);  

другого зимового походу Армії УНР та 100-ті роковини розстрілу вояків Армії УНР 

біля с. Базар Житомирської області (листопад 2021 року). 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ з питань 

внутрішньої політики, організаційно-

контрольний відділ, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

протягом 2017-2021 років. 

2. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на збереження та 

відновлення національної пам’яті, популяризацію подій та вшанування пам’яті учасників 

Української революції 1917-1921 років, консолідацію суспільства.  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

постійно. 

3. Проведення мистецько-просвітницьких лекторіїв в рамках безстрокової акції «Нації 

української цвіт» щодо висвітлення подій та постатей Української революції 1917-2021 

років. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ з питань 

внутрішньої політики, управління освіти, 

управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради, 

історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів», 42 Гарнізонний будинок 

офіцерів; 
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постійно. 

 

4. Участь у реалізації Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-

краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років», зокрема:  

1) надавати інформацію для наповнення геоінформаційної системи «Місця пам’яті 

Української революції».  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ 

інформаційного забезпечення, відділ з 

питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

протягом 2017-2021 років.  

2) забезпечити взяття на облік в установленому порядку об’єктів культурної 

спадщини, пов’язаних з Українською революцією 1917-1921 років, виявлених у ході 

реалізації проекту «Місця пам’яті Української революції». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

постійно.  

3) сприяти висвітленню в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради  

матеріалів та результатів проекту «Місця пам’яті Української революції».  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ 

інформаційного забезпечення, відділ з 

питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

протягом 2017-2021 років.  

5. Організувати:  

1) тематичні наукові конференції, засідання «круглого столу», семінари, присвячені 

подіям та постатям Української революції 1917-1921 років на території міста.  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ з питань 

внутрішньої політики, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради, 

історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів»; 

протягом 2017-2021 років.  

2) тематичні інформаційні, навчально-виховні, культурно-мистецькі заходи,  

тематичні виставки архівних документів, речових пам’яток і фотоматеріалів, спрямованих 

на донесення інформації про події Української революції 1917-1921 років, виховання  

патріотизму та підвищення інтересу до історії України у громадян, передусім учнівської  

молоді, військовослужбовців Старокостянтинівського гарнізону.  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ з питань 

внутрішньої політики, управління освіти, 

управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради, 

історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів», загальноосвітні 

навчальні заклади, військові частини 

Старокостянтинівського гарнізону;  

протягом 2017-2021 років.  
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6. Забезпечити упорядкування та утримання в належному стані пам’ятного знаку 40-а 

старшинам армії УНР, інших пам’ятників і меморіальних дощок, місць поховань учасників 

Української революції 1917-1921 років.  

 

Комунальне ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство; 

протягом 2017-2021 років. 

7. Вжити заходів до увічнення пам’яті про події, звитяги українських військових доби 

Української революції 1917-1921 років, шляхом встановлення пам’ятних знаків, 

меморіальних дощок, у тому числі виявлених у ході реалізації Всеукраїнського науково-

просвітницького, історико-краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української революції 

1917-1921 років», найменування (перейменування) об’єктів топоніміки. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ 

містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради,  

історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів»; 

протягом 2017-2021 років.  

8. Проведення пісенного фестивалю та конкурсу поетичних творів «А ми тую червону 

калину підіймемо!», присвяченого тимчасовому перебуванню керівництва УНР та 

підрозділів Січових Стрільців у Старокостянтинові влітку – восени 1919 року. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

листопад 2019 року. 

9. Забезпечити виготовлення, розміщення та поширення інформаційних матеріалів і 

соціальної реклами, присвяченої подіям та постатям Української революції 1917-1921 

років.  

Відділ з питань внутрішньої політики, 

відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 

протягом 2017-2021 років.  

10. Сприяти науковим, краєзнавчим дослідженням, присвяченим 100-річчю подій  

Української революції 1917-1921 років, зокрема подій на території Старокостянтинівщини,  

її ролі в історії України та Європи, а також життю і діяльності учасників українського 

визвольного руху початку XX століття.  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління 

освіти виконавчого комітету міської 

ради, загальноосвітні навчальні заклади, 

історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів»; 

постійно.  

11. Широке висвітлення заходів, присвячених відзначенню 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921 років та вшануванню пам’яті її учасників у місцевих 

засобах масової інформації.  

 

Міське радіомовлення, місцеві 

друковані ЗМІ; 

постійно.  

12. Забезпечити в місцях проведення заходів охорону громадського порядку, дотримання 

безпеки дорожнього руху та належне медичне супроводження.   
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Керуючий справами               підпис                                      В. Янзюк 

 
 

Старокостянтинівський відділ поліції 

Головного управління Національної  

поліції в Хмельницькій області,   

Старокостянтинівська центральна 

районна лікарня; 

протягом 2017-2021 років.  

 


