
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

02 серпня  2018 року  Старокостянтинів   № 262/2018-р 

 

Про відзначення у місті Дня 

Державного Прапора України та 27-ї 

річниці незалежності України 

 

На виконання Указу Президента України від 11 квітня 2018 року 

№ 99/2018 «Про відзначення 27-ї річниці незалежності України», 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.05.2018           

№ 459/2018-р «Про відзначення в області 27-ї річниці незалежності України», 

з метою гідного відзначення в місті Дня Державного Прапора України, 27-ї 

річниці незалежності України та 100-річчя відродження української 

державності, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з відзначення у місті Дня Державного 

Прапора України та 27-ї річниці незалежності України (додається). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим 

виконавцям забезпечити реалізацію зазначеного плану заходів. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                М. Мельничук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови      

02 серпня 2018 року № 262/2018-р 

 

 

План 

заходів з відзначення у місті Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці 

незалежності України 

 

1. Забезпечення перенесення пам’ятного знака Героям Небесної Сотні 

на територію Меморіального комплексу відповідно до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 13 червня 2017 року № 219 «Про перенесення 

пам’ятного знаку». 

Старокостянтинівське комунальне ремонтно-

будівне шляхове підприємство, 

Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств, господарська 

група; 

до 20 серпня 2018 року. 

 

2. Упорядкування на території міста об’єктів культурної спадщини, 

пам’ятників, пам’ятних знаків і місць поховань загиблих учасників Революції 

Гідності, учасників АТО. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство, Старокостянтинівський 

комбінат комунальних підприємств; 

до 21 серпня 2018 року. 

 

3. Забезпечення належного благоустрою та святково-тематичного 

оздоблення декоративною символікою вулиць міста, придбання прапорів та 

додаткових кріплень для них. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство, мале комунальне підприємство 

«Міськсвітло», Старокостянтинівський 

комбінат комунальних підприємств, 

господарська група; 

до 23 серпня 2018 року. 
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4. Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України біля 

приміщення міської ради. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ з питань 

внутрішньої політики, організаційно-

контрольний відділ, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2018 року о 10 год. 00 хв. 

 

5. Захід «Споконвічна рідна земля-незалежна держава моя» на базі 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

22 серпня 2018 року о 11 год. 00 хв. 

 

6. Фінал чемпіонату міста з футболу. 

Відділ з питань фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

22-24 серпня 2018 року. 

 

7. Перегляд відеоролика «Історія Державного Прапора України» на базі 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2018 року о 09 год. 00 хв. 

 

8. Змагання з рукопашного бою. 

Відділ з питань фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

24 серпня 2018 року. 

 

9. Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, до 

панно «Вічно в пам’яті нашій», до меморіальної дошки на будівлі виконавчого 

комітету міської ради Герою України, Герою Небесної Сотні Сергію 

Бондарчуку, до могил загиблих учасників АТО та Героя України, Героя 

Небесної Сотні Сергія Бондарчука. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради;
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23 серпня 2018 року об 11 год. 00 хв. 

 

10. Урочисті заходи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та         

100-річчя відновлення української державності на центральній площі 

(проведення молебню за Україну та український народ представниками різних 

християнських конфесій, привітання міського голови з Днем Незалежності 

України; виступи виконавців та колективів художньої самодіяльності). 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, організаційно-

контрольний відділ, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; 

24 серпня 2018 року. 

 

11. Забезпечення звучання в громадському транспорті міста до Дня 

Незалежності України українських національно-патріотичних пісень. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

24 серпня 2018 року. 

 

12. Виставка художніх робіт вихованців Старокостянтинівської дитячої 

художньої школи «Барвиста країна - моя Україна» у фойє міської ради. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

20-31 серпня 2018 року. 

 

13. Проведення у бібліотеках міста годин державності та історичних 

уроків на теми: «З Україною в серці в Україні живу», «Україно, ти у нас 

одна», «Прапор свій здіймаймо гордо». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

серпень 2018 року. 

 

14. Документальна фотовиставка «Державний Прапор України - святиня 

нашого народу» в історико-культурному центрі-музеї «Старий Костянтинів». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління у справах 
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сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради; 

21, 22 серпня 2018 року. 

 

15. Проведення у закладах освіти фотовиставки «Мальовнича Україна», 

тематичних занять «Рідна земле моя», тематичних виставок літератури у 

міських та шкільних бібліотеках. 

Управління освіти, відділ культури туризму та 

охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

серпень-вересень 2018 року. 

 

16. Забезпечення у місцях проведення масових заходів охорони 

громадського порядку, дотримання вимог безпеки дорожнього руху, 

медичного супроводження та пожежної безпеки. 

Старокостянтинівський відділ поліції 

Головного управління Національної поліції у 

Хмельницькій області; Старокостянтинівський 

РС ГУ ДСНС у Хмельницькій області, КЗ 

«Старокостянтинівський ПМСД»; 

23, 24 серпня 2018 року. 

 

17. Забезпечення широкого висвітлення у засобах масової інформації 

заходів з відзначення в місті Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці 

Незалежності України та 100 річчя відродження української державності. 

Відділ з питань внутрішньої політики, відділ 

інформаційного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради, міське радіомовлення; 

серпень-вересень 2018 року. 

 

 

 

Секретар міської ради                               підпис                         О. Степанишин 

 


