
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 09 серпня   2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____256/2021-р_____ 

 

 

Про відзначення Дня Державного Прапора 

України, 30-ї річниці незалежності України 

 

 

З метою належного відзначення в населених пунктах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади Дня Державного 

Прапора України та 30-ї річниці незалежності України, на виконання Указу 

Президента України від 21 жовтня 2020 року 459/2020 «Про відзначення               

30-ї річниці незалежності України», розпоряджень Кабінету Міністрів України 

від 31 травня 2021 року № 583/2021-р «Про затвердження плану заходів з 

підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України», розпорядження 

голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 15 червня 2021 року 

№ 553/2021-р «Про відзначення в області 30-ї річниці незалежності України», 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

  

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення                     

Дня Державного Прапора України, 30-ї річниці незалежності України згідно з 

додатком 1. 

  

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня Державного 

Прапора України, 30-ї річниці незалежності України (додаються). 

 

3. 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. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на              

керуючого справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

Наталію ШАБЕЛЬНИК.      

 

Міський голова                         підпис                         Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

09 серпня 2021 року № 256/2021-р 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України, 30-ї річниці     

незалежності України 

 

МЕЛЬНИЧУК                                

Микола Степанович 

- міський голова, голова організаційного 

комітету; 

 

ГИЛЮК 

Анжеліка Володимирівна 

 

- начальник організаційно-контрольного 

відділу виконавчого комітету міської ради, 

секретар організаційного комітету; 

 

АФАНАСЬЄВ 

Олександр Вікторович 

 

- начальник управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської ради; 

 

БЛІЩ 

Сергій Степанович 

 

- начальник відділу інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович  

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

БОНДАР                   

Любов Степанівна 

 

- начальник управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради; 

 

БОРИКІН                                          

Олег Георгійович  

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ГЛАДУН 

Володимир Іванович   

- директор-редактор міського радіомовлення; 

 

 

КАМІНСЬКА 

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

 

КОТ 

Наталія Євгеніївна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 
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Продовження додатка 1  

 

КОШИК    

Микола Анатолійович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

КУХАР                                   

Володимир Володимирович 

 

- начальник комунального підприємства 

«Міськсвітло» Старокостянтинівської міської 

ради; 

 

ОВЧАР 

Світлана Василівна 

 

- начальник управління житлово-

комунального господарства та інфраструктури 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ПАСІЧНИК 

Альона Сергіївна 

- начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ПАСІЧНИК 

Анатолій Панасович 

 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

ПОЛІЩУК 

Дмитро Анатолійович  

 

- начальник відділу внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

 

САПЧУК 

Ірина В’ячеславівна 

 

-  директор ТОВ «Редакція газети «Наше 

місто» (за згодою); 

СІКОРА 

Микола Миколайович        

 

- начальник комунального підприємства 

комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

СТЕПАНИШИН 

Олександр Дмитрович 

 

- секретар Старокостянтинівської міської 

ради; 

 

СТОРОЖУК 

Іван Вікторович    

- начальник відділу молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

 

СТУЧИНСЬКИЙ 

Сергій Анатолійович 

- начальник відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Хмельницькій області (за згодою); 

 

ТАЩУК 

Віктор Іванович 

- директор комунального підприємства 

«Ремонтно-будівне     шляхове     підприємство»  
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Продовження додатка 1 

 

 Старокостянтинівської міської ради; 

 

ТРОЯН                   

Ольга Григорівна 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

ФУРСОВА 

Олена Володимирівна 

 

- радник міського голови; 

ШАБЕЛЬНИК 

Наталія Іванівна     

 

- керуючий справами виконавчого комітету   

Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

09 серпня 2021 року № 256/2021-р 

 

 

 

План заходів  

з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України, 30-ї річниці 

незалежності України 

 

1. Виставка художніх робіт учнів Старокостянтинівської дитячої художньої 

школи «Моя рідна Україна» у фоє міської ради. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

серпень 2021 року. 

 

2. Упорядкування в населених пунктах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади об’єктів культурної спадщини, пам’ятних знаків і місць 

поховань борців за незалежність України, загиблих учасників Революції 

Гідності, учасників операції об’єднаних сил, антитерористичної операції. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, 

комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради, 

старости старостинських округів; 

до 20 серпня 2021 року. 

 

3. Забезпечення належного благоустрою та святково-тематичного 

оздоблення декоративною символікою населених пунктів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, придбання прапорів та 

додаткових кріплень до них. 

Комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство «Міськсвітло» 

Старокостянтинівської міської ради, 

старости старостинських округів; 

до 20 серпня 2021 року. 
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4. Уквітчення кущів калини на території закладів освіти 

Старокостянтинівської міської територіальної громади символічними 

стрічками.  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

до 20 серпня 2021 року. 

 

5. Організація та проведення фото (відео) челенджу «Ти у мене єдина!» 

(створення квітки-логотипу з графічними елементами, символікою та 

кольоровими гамами в кожному закладі загальної середньої освіти). 

Управління освіти виконавчого комітету    

міської ради; 

до 20 серпня 2021 року. 

 

6. Оформлення інформаційних стендів, книжкових виставок, тематичних 

викладок історичної літератури в бібліотеках закладів загальної середньої 

освіти: «Україна – незалежна держава», «Видатні українці», «Україна і світ», 

«Україна: від подиху століть до сьогодення», «Солов’їна, калинова, хай єднає 

усіх мова», «Вони прославили Україну», «Вони загинули, щоб існувала 

Українська держава», «Моя земля – це незалежна Україна», «Символ свободи 

та незалежності».  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

до 20 серпня 2021 року. 

 

7. Виготовлення елементів двоколірної квітки-логотипу з графічними 

елементами та кольоровою гамою прапорів Хмельниччини, яка поєднує  

пелюстки синього та червоного кольорів, прикрашених золотим сонцем і 

хлібними колосками для проведення флешмобу на стадіоні «Центральний». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

до 20 серпня 2021 року. 

 

8. Забезпечення оформлення фотозони «Історія нашої незалежності» у 

вигляді розгорнутої книги на майдані Незалежності у місті Хмельницькому. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

до 20 серпня 2021 року.  

 

9. Організація святкових відеопривітань старостатами старостинських 

округів «З днем народження, моя Україно!». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, старости 
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старостинських округів; 

20-24 серпня 2021року. 

 

10. Організація та проведення святково-патріотичних заходів у закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

20-24 серпня 2021 року. 

 

11. Організація фотовиставки «Старокостянтинів у роки незалежності» в 

історико-культурному центрі-музеї «Старий Костянтинів». 

Управління культурної політики і       

ресурсів виконавчого комітету міської ради; 

20-30 серпня 2021 року. 

      

12. Проведення змагання із рибної ловлі серед учасників 

антитерористичної операції. 

Громадська організація «Рибальський клуб 

Старокостянтинівщини»; 

21серпня 2021 року о 06 год. 00 хв. 

 

13. Організація та проведення в бібліотечних закладах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади патріотичних 

інформаційно-освітніх, виховних, виставкових, медійних та інших заходів, 

спрямованих на донесення до широкого загалу інформації про багатовікову 

історію, важливі події й персоналії українського державотворення та державні 

символи України. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;  

21-23 серпня 2021 року. 

 

14. Організація та проведення в клубних закладах Старокостянтинівської  

міської територіальної громади тематичних вечорів, флешмобів та святкових 

концертних програм. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

21-24 серпня 2021 року. 

 

15. Організація роботи з представниками релігійних організацій 

Старокостянтинівської міської територіальної громади щодо проведення
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24 серпня 2021 року молебнів за Україну та український народ. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

до 23 серпня 2021 року. 

 

16. Організація виставок архівних документів та літератури, присвячених 

становленню та розвитку держави, тематичних стендів, експозицій, зустрічей з 

учасниками Революції Гідності, воїнами російсько-української війни – 

захисниками України, які відстоюють державний суверенітет, територіальну 

цілісність та європейський вибір, та членами їх родин у музейних закладах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

23-24 серпня 2021 року. 

 

17.  Проведення родинного кола для членів сімей загиблих учасників 

Революції Гідності, учасників бойових дій АТО в територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2021 року. 

 

18. Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України біля 

приміщення міської ради та у всіх населених пунктах Старокостянтинівської 

міської територіальної громади. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, відділ внутрішньої 

політики, організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради, старости 

старостинських округів; 

23 серпня 2021 року о 10 год. 00 хв. 

 

19. Покладання квітів до меморіальних дощок Герою України, Герою 

Небесної Сотні Сергію Бондарчуку та загиблим учасникам антитерористичної 

операції, до пам’ятних знаків, панно «Вічно в пам’яті нашій», розташованих на 

території Меморіального комплексу, могил загиблих учасників Революції 

Гідності, антитерористичної операції, братських могил воїнів-визволителів, до 

пам’ятника Тарасу Шевченку. 



 

5 

 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління соціального захисту населення, 

організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2021 року об 11 год. 00 хв. 

 

20. Забезпечення організації велопробігу за маршрутом Старокостянтинів - 

Самчики – Старокостянтинів. 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

23 серпня 2021 року об 11 год. 00 хв. 

 

21. Організація футбольних змагань на стадіоні «Центральний». 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

23 серпня 2021 року о 12 год. 00 хв. 

 

22. Забезпечення участі делегації від Старокостянтинівської міської 

територіальної громади у святкових заходах у місті Хмельницькому. 

Організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

24 серпня 2021 року. 

 

23. Забезпечення участі ветеранів війни у проведенні Маршу Захисників 

України у місті Хмельницькому. 

Відділ мобілізаційної та оборонної роботи 

виконавчого комітету міської ради; 

24 серпня 2021 року.  

 

24. Забезпечення участі муніципального фольклорного ансамблю імені 

Володимира Ножки у святкових заходах у місті Хмельницькому. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

24 серпня 2021 року. 

 

25. Виставка творчих робіт майстрів образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва на стадіоні «Центральний». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

24 серпня 2021 року о 16 год. 00 хв. 

 

26. Забезпечення проведення урочистих заходів з нагоди 30-ї річниці
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незалежності України (молебні за Україну та український народ, організовані 

представниками релігійних конфесій, привітання міського голови з Днем 

незалежності України, нагородження кращих працівників та трудових 

колективів, святкова культурно-мистецька програма за участю окремих 

виконавців та творчих колективів громади).  

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, організаційно-

контрольний відділ виконавчого комітету 

міської ради; 

24 серпня 2021 року о 18 год. 00 хв. 

 

27. Забезпечення в місцях проведення культурно-мистецьких заходів 

охорони громадського порядку, дотримання вимог безпеки дорожнього руху. 

Відділ поліції № 1 Хмельницького районного 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій області; 

23, 24 серпня 2021 року. 

 

28. Забезпечення чергування карети швидкої допомоги та медичних 

працівників на стадіоні «Центральний». 

Управління охорони здоров’я та медичного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради; 

23, 24 серпня 2021 року.  

        

29. Проведення Першого уроку, присвяченого 30-й річниці незалежності 

України, на теми: «Батьківщина – 30-річчя незалежності України», «Щоб у 

серці жила Батьківщина: до 30-річчя незалежності України». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

01 вересня 2021 року. 

 

30. Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації, на 

сайті міської ради заходів із відзначення в населених пунктах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади Дня Державного 

Прапора України та 30-ї річниці незалежності України. 

Відділ інформаційного забезпечення, відділ 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради, міське радіомовлення; 

серпень 2021 року. 

 

Керуючий справами  

виконавчогокомітету  

Старокостянтинівської міської ради        підпис                 Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


