
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_08 жовтня 2021___року                 Старокостянтинів                       № ____355/2021-р_____ 

 

 

Про відзначення Дня захисників 

та захисниць України 

 

 

З метою належного відзначення Дня захисників та захисниць України, 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів із відзначення Дня захисників та захисниць 

України (додається). 

 

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 межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по                 

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

віднесені до заходів розвитку»: 

у сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень 00 копійок по КПКВ 1014082 

«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» для забезпечення організації та 

проведення заходів до Дня захисників та захисниць України; 

у сумі 2772 (дві тисячі сімсот сімдесят дві) гривні 00 копійок по КПКВ 

0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на виконання 

Програми щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її 

виконавчих органів на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 21 грудня 2020 року № 5/2/ХIII, на 

придбання квітів для покладання до пам’ятних знаків, могил загиблих 

учасників Революції Гідності, антитерористичної операції, братських могил 

воїнів-визволителів, які розташовані на території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади. 
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4. Централізованій бухгалтерії управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради (Віта РУДЮК) забезпечити сплату коштів 

згідно з абзацом другим пункту 3. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів згідно з абзацом третім 

пункту 3. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

08 жовтня 2021 року № 355/2021-р 

 

План заходів 

із  відзначення  Дня захисників та захисниць України 

 

1. Організація виставки художніх робіт учнів комунального освітнього 

закладу в галузі культури мистецької школи «Художня школа» 

Старокостянтинівської міської ради «Мужність, відвага крізь покоління»             

(фоє міської ради). 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

жовтень 2021 року 

 

2. Упорядкування в населених пунктах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади братських могил воїнів-визволителів, пам’ятних знаків 

і місць поховань загиблих учасників Революції Гідності, операції об’єднаних 

сил, антитерористичної операції.   

 Комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

старости старостинських округів; 

до 12 жовтня 2021 року. 

 

3. Організація фотовиставки «Від Покрови до козацтва» в приміщенні 

історико-культурного центру-музею «Старий Костянтинів».  

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської  ради; 

11-14 жовтня 2021 року. 

 

4. Організація та проведення в бібліотечних закладах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади патріотичних 

інформаційно-освітніх, виховних, виставкових та інших заходів на теми: 

«Сьогодні славить вся країна синів своїх», «Козацька держава - наша гордість і 

слава», «На захисті України». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

11-14 жовтня 2021 року. 

 

5. Організація та проведення в закладах загальної середньої освіти 

Старокостянтинівської міської територіальної громади: вшанування пам’яті 

воїнів АТО - випускників закладів освіти, які загинули на сході України 

(покладання квітів, хвилина мовчання); виховних годин «Козаку найперше -

воля, козаку найперше - честь!»; військово – спортивних змагань серед учнів 
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9 – 11 класів «Майбутні захисники Вітчизни»; конкурсів малюнків  

«Українській армії, привіт!»; перегляду кінофільму «Хроніка Української 

повстанської армії»; виставки літератури в бібліотеках навчальних закладів 

«Історія створення УПА», «Ми козацького роду нащадки»; зустрічей з 

учасниками АТО; волонтерських акцій «Далека дорога на схід», «Оберег для 

солдата». 

 Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

11-14 жовтня 2021 року. 

 

6. Виготовлення листівок для захисників та захисниць України 

вихованцями Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської ради. 

 Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

11-14 жовтня 2021 року. 

 

7. Організація показового виступу шкільного рою «Шахівські сердюки»  

ЗОШ I-III ступенів № 8, призерів обласних вишколів Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на території замку князів Острозьких. 

 Управління освіти, управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

13 жовтня 2021 року о 12 год. 30 хв. 

 

8. Проведення історичного квесту «Історія українського козацтва» в 

приміщенні історико-культурного центру-музею «Старий Костянтинів». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

13 жовтня о 13 год. 30 хв. 

 

9. Демонстрування документального фільму «Як жили козаки» в 

приміщенні історико-культурного центру-музею «Старий Костянтинів». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

13 жовтня 2021 року. 

 

10. Організація та проведення циклу заходів «Тепло долонь, і серце - 

захисникам України» в с. Самчики. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

13 жовтня о 10 год. 00 хв. 
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11. 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. 

 Управління культурної політики і ресурсів, 

управління соціального захисту населення, 

організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

14 жовтня 2021 року об 11 год. 00 хв. 

 

12. Проведення поминальної панахиди та мітингу до Дня захисників та 

захисниць України на території Меморіального комплексу. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

14 жовтня 2021 року об 11 год. 00 хв. 

 

13. Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації, на 

сайті міської ради заходів із відзначення в населених пунктах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади Дня захисників і 

захисниць України. 

 Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення; 

жовтень 2021 року. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 


