
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_05 травня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____149/2021-р_____ 

 

 

Про відзначення Дня пам’яті та 

примирення і 76-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

 

 

З метою належного відзначення в населених пунктах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади Дня пам’яті та 

примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з відзначення Дня пам’яті та примирення і 76-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (додаються). 

 

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених цим 

розпорядженням, з урахуванням проведення протиепідемічних заходів, 

пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради   

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень            

00 копійок на придбання квітів для покладання до пам’ятних знаків та 

братських могил воїнів-визволителів, які розташовані на території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, в межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади 

на 2021 рік по КПКВ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

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

віднесені до заходів розвитку». 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів.  

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого
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справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради                

Наталію ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

05 травня 2021 року № 149/2021-р 

 

Заходи 

з відзначення Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні 

 

1. Забезпечити прибирання міста, території Меморіального комплексу та 

братських могил воїнів-визволителів, які розташовані в населених пунктах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

 Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, старости 

старостинських округів. 

 

2. Встановити Державний Прапор України на будівлях підприємств, 

установ та організацій міської територіальної громади. 

 Керівники підприємств, установ та 

організацій; 

до 8 травня 2021 року. 

 

3. Провести в закладах загальної середньої освіти Старокостянтинівської 

міської територіальної громади: години спілкування «Уклін всім, хто край свій 

боронив», «Ветеран живе поряд», «Вони назавжди в наших серцях, наші герої», 

«Ніщо не забуто, ніхто не забутий»; тематичні класні години «День пам’яті та 

примирення»; акції «Квіти загиблим», «Мак пам’яті»; виставки дитячих 

малюнків, плакатів «Ніколи знову»; святкові вітражі «Пам’ятаємо, 

перемагаємо»; майстер-класи по виготовленню «Червоного маку», перегляди 

документального фільму «Це було недавно, це було давно…». 

 Управління освіти виконавчого комітету  

міської ради; 

травень 2021 року. 

 

4. Забезпечити покладання квітів до пам’ятних знаків, братських могил 

воїнів-визволителів, які розташовані на території населених пунктів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, проведення мітингів-

реквіємів до 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

 Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, організаційно-контрольний 

відділ  виконавчого комітету міської ради; 

08 травня 2021 року. 

 

5. Провести поминальну панахиду за загиблими у Другій світовій війні
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та мітинг на території Меморіального комплексу до Дня пам’яті та 

примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

08 травня 2021 року об 11 год. 00 хв. 

 

6. Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести у храмах 

міста молебні за мир в Україні та захисників Вітчизни. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

08 - 09 травня 2021 року. 

 

7. Забезпечити широке висвітлення організації та проведення заходів, 

присвячених 76-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

 Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення;   міське; 

травень 2021 року. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради            підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


