
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_17 січня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____45/2021-р_____ 

 

 

Про вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні 

 

 

З метою належного вшанування пам’яті нашого земляка, Героя України, 

Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука та Героїв України, Героїв Небесної 

Сотні, загиблих у боротьбі за незалежність України під час Революції гідності,  

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та Указом Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про 

вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні»: 

 

1. Затвердити план заходів із вшанування подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні (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 сумі: 

3204 (три тисячі двісті чотири) гривні 00 копійок на придбання квіткової 

продукції для покладання до меморіальних дощок Герою України, Герою 

Небесної Сотні Сергію Бондарчуку, пам’ятних знаків, які розташовані на 

території Меморіального комплексу, та на могили загиблих учасників АТО, 

ООС у межах асигнувань, що передбачені в бюджеті міста на 2021 рік по КПКВ 

0210180 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» на виконання Програми щодо 

забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих 

органів на 2021 - 2025 роки»; 

6541 (шість тисяч п’ятсот сорок одна) гривня 00 копійок у межах
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асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2021 рік по КПК 0215011 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту».  

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів. 

 

5.    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  

17 лютого 2021 року № 45/2021-р 

 

 

 

План заходів 

із вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні 

 

1. Впорядкування території Меморіального комплексу.  

Комунальне підприємство «Ремонтно – 

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради; 

до 20 лютого 2021 року. 

 

2. Проведення виховних годин, бесід, годин спілкування, уроків звитяги, 

інтегрованих уроків історії, тематичних занять, круглих столів, уроків 

мужності, літературних читань «Свобода, воля, честь понад усе», перегляд 

відеофільмів «Революція гідності: як це було…», «Зима, що нас змінила», 

майстер-класу по виготовленню подарунків воїнам «Ангел – охоронець», 

зустрічей з учасниками подій на Майдані в 2014 році та родинами загиблих 

захисників Вітчизни, акцій «Янголи тиші», «Майдан у ліцеї. Україна понад 

усе!», «Хвилина мовчання – знак пам’яті усім захисникам Вітчизни», «Ангел 

пам’яті Героїв Небесної  Сотні», «Квіти пам’яті» в загальноосвітніх навчальних 

закладах Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

15 - 20 лютого 2021 року. 

 

3. Проведення бібліотечного уроку «Час плине, а пам’ять залишається» в 

навчально-виховному комплексі «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» 

імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

18 лютого 2021 року. 

 

4. Проведення літературно-музичної композиції «Хто вмирає в боротьбі, у 

серцях живе навіки» в навчально-виховному  комплексі «Спеціалізована школа 

І ступеня, гімназія» імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19 лютого 2021 року. 

 

5. Організація виставок тематичної літератури: «Герої не вмирають»,
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«Герої, яких пам’ятаємо», «Живим уклін – загиблим слава», «Пам’ять про 

героїв стукає в наші серця», онлайн – презентацій «Майдан. Жива історія», 

годин пам’яті «Шануймо подвиг героїв Майдану» в бібліотеках 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

18 - 20 лютого 2021 року.  

 

6. Проведення уроків пам’яті Героїв Небесної Сотні «Герої не вмирають… 

Просто йдуть», тематичних годин «Дух нескореної волі», годин патріотизму 

«Першими гаснуть зорі, що палають сильніше за всіх», патріотичних уроків «У 

нас єдине право лиш – на славу», літературних вечорів «Полетіли в небо 

голуби» в клубних закладах Старокостянтинівської міської територіальної 

громади. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

18 - 20 лютого 2021 року.  

 

7. Проведення лекції юрисконсульта для працівників територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого 

комітету міської ради до дня Героїв Небесної Сотні та Дня соціальної 

справедливості.  

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

19 лютого 2021 року. 

 

8. Приспущення Державного Прапора України з траурними стрічками на 

будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств та установ. 

Керівники органів виконавчої влади, 

комунальних підприємств та установ;             

20 лютого 2021 року. 

 

9. Вшанування пам’яті Героя України, Героя Небесної Сотні Сергія 

Бондарчука, Героїв Небесної Сотні: покладання квітів до меморіальних дощок 

Герою України, Герою Небесної Сотні Сергію Бондарчуку на будівлях 

виконавчого комітету міської ради та навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя України Сергія 

Михайловича Бондарчука», на могили загиблих учасників АТО, ООС; 

проведення меморіальної ходи від приміщення виконавчого комітету міської 

ради до Меморіального комплексу. 
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Управління культурної політики і 

ресурсів, управління соціального захисту 

населення, управління освіти, 

організаційно-контрольний відділ, відділ 

з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

20 лютого 2021 року о 10 год. 00 хв. 

 

10. Проведення чемпіонату міста з легкої атлетики пам’яті Героя України, 

Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука на стадіоні «Центральний». 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

20 лютого 2021 року о 10 год. 00 хв. 

 

11. Проведення концерту – реквієму «Вони загинули за Україну» в центрі 

культури імені В. Ножки. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

20 лютого 2021 року о 12 год.                

00 хв. 

 

12. Проведення екскурсій в музеї АТО «Їх подвигу не буде забуття!». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

20 лютого 2021 року. 

 

13. Організація фотовиставки «Майдан… історія нескорених» у соціальній 

мережі «Facebook»: на офіційній сторінці історико-культурного центру - музею 

«Старий Костянтинів». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

20 лютого 2021 року.  

 

14. Поширення фільмів «Небесна Сотня. Сергій Бондарчук», «Небесна 

Сотня. Зима, що нас змінила» у мережі «Facebook» на сторінці 

«Старокостянтинів офіційний», «Молодь та спорт Старокостянтинова». 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

20 лютого 2021 року. 
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15. Ініціювання перед керівниками релігійних конфесій 

Старокостянтинівської міської територіальної громади проведення панахид за 

загиблими під час Революції гідності. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

20 лютого 2021 року.  

 

16. Забезпечення широкого висвітлення організації та проведення заходів, 

присвячених нашому земляку, Герою України, Герою Небесної Сотні Сергію 

Бондарчуку та Героям України, Героям Небесної Сотні, загиблих у боротьбі на 

незалежність України, у засобах масової інформації. 

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради, 

міське радіомовлення; 

лютий 2021 року.  

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради         підпис                Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


