
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Про відзначення у місті 25-ї 

річниці незалежності України 

 

 

На виконання Указу Президента України від 03 грудня 2015 року №675/2015-р «Про 

відзначення 25-ї річниці незалежності України», з метою гідного відзначення в місті 

державних свят та керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення у місті 25-ї річниці 

незалежності України згідно з додатком 1. 

2. Затвердити заходи з відзначення у місті 25-ї річниці незалежності України згідно з 

додатком 2. 

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради забезпечити 

виконання заходів з відзначення у місті 25-ї річниці незалежності України. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                                    підпис                                  М. Мельничук 

 

08 липня 2016 року  Старокостянтинів   №250/2016-р 

 
 

                                                  

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

08.07.2016 року №250/2016-р 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та відзначення у місті 25-ї річниці 

незалежності України 

 

Бондарчук 

Тетяна Володимирівна 

- заступник міського голови, голова організаційного 

комітету; 

Янзюк  

Валентина Миколаївна 

- керуючий справами виконавчого комітету міської ради, 

заступник голови організаційного комітету; 

Гилюк  

Анжеліка Володимирівна 

- завідувач організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

організаційного комітету; 

Бліщ  

Сергій Степанович 

- завідувач відділу інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 

Гладун  

Володимир Іванович 

- директор міського радіомовлення;  

Муляр 

Василь Ігорович 

- завідувач відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської ради; 

Пасічник 

Анатолій Панасович 

- начальник управління освіти виконавчого комітету 

міської ради;  

Сапчук  

Ірина В’ячеславівна 

- головний редактор КП редакції газети «Наше місто»; 

Сторожук 

Іван Вікторович 

- завідувач відділу з питань фізичної культури та спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

Томчук 

Олександр Вікторович 

- начальник управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

Цісарук  

Ігор Олександрович 

- завідувач відділу з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

Чепелюк 

Наталія Анатоліївна 

- директор міського Центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді виконавчого комітету міської ради; 

Чубенко 

Анатолій Васильович 

- начальник Старокостянтинівського ВП ГУНП України в 

Хмельницькій області ( за згодою); 

Шабельник 

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами    підпис                                                В. Янзюк 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

08.07.2016 року №250/2016-р 

 

Заходи 

 з відзначення у місті 25-ї річниці незалежності України 

 

1. Упорядкування на території міста об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, 

пам’ятних знаків та місць поховань загиблих учасників Революції гідності, учасників 

АТО. Забезпечити святкове оформлення центральних вулиць міста державною 

символікою. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради, 

КРБШП, МКП «Місьсвітло», ККП; 

до 21-22.08.2016 року. 

2. 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; 

23.08.2016 року о 09 год. 00 хв.  

3. Виготовлення та розповсюдження синьо-жовтих стрічок серед жителів міста під 

час проведення заходів до Дня Державного Прапора України і Дня незалежності України. 

Управління освіти, управління у справах сім’ї та 

молоді виконавчого комітету міської ради, 

МЦСССДМ; 

23-24.08.2016 року. 

4. Зустріч міського голови з родинами загиблих учасників АТО та Героя України, 

Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

23.08.2016 року о 10 год. 00 хв. 

5. Церемонія покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, до 

Панно «Вічно в пам’яті нашій», могил загиблих учасників АТО та Героя України Сергія 

Бондарчука; проведення панахиди на території Меморіалу пам’яті за участю всіх 

християнських конфесій. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

23.08.2016 року о 11 год. 00 хв. 

6. Урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці Незалежності України на стадіоні 

«Центральний» (привітання міського голови з Днем незалежності; вручення відзнаки 

виконавчого комітету міської ради «За мужність та героїзм» демобілізованим учасникам 

АТО; виступи колективів художньої самодіяльності,  артистів). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, організаційно-контрольний відділ, 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

24.08.2016 року. 

7. Виставка робіт прикладного мистецтва працівників територіального центру 

соціального обслуговування під час проведення святкових заходів на стадіоні 

«Центральний». 
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Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

24.08.2016 року. 

8. Проведення спортивних змагань з футболу, пляжного волейболу, шахів та 

легкоатлетичного пробігу з нагоди 25-ї річниці незалежності України. 

Відділ з питань фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

23–24.08.2016 року. 

9. Забезпечити участь виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради у 

всеукраїнських та обласних заходах з нагоди 25-ї річниці незалежності України. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти, організаційно-

контрольний відділ, відділ з питань внутрішньої 

політики, управління економіки, господарська 

група виконавчого комітету міської ради; 

серпень 2016 року. 

10. Внести на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради питання 

встановлення на будівлі міської ради меморіальної дошки члену виконавчого комітету 

міської ради, Герою України, Герою Небесної Сотні Бондарчуку Сергію Михайловичу. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

серпень 2016 року. 

11. Надання одноразової грошової допомоги родинам загиблих учасників Революції 

Гідності та загиблих в АТО з нагоди 25-ї річниці незалежності України. 

Фінансове управління, управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської 

ради; 

протягом серпня 2016 року. 

12. Демонстрація тематичних фільмів для учнівської молоді в Кінокультурному 

центрі або на базі загальноосвітніх навчальних закладів, присвячених подіям 1991 р. та 

революціям 2004, 2013 – 2014 років та війни на сході України.     

Управління освіти, відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини, управління у 

справах сім’ї та молоді виконавчого комітету 

міської ради; 

серпень – вересень 2016 року. 

13. Виставка художніх робіт СДХШ «Незалежна і єдина будь навіки, Україно!» у 

фойє міської ради. Виставка художніх робіт СДХШ «З Україною в серці» в Історико-

культурному центрі-музеї «Старий Костянтинів».   

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

20 – 30.08.2016 року. 

14. Сприяти проведенню за ініціативи громадських об`єднань регіональних та 

місцевих акцій, спрямованих на зміцнення державності, консолідації Українського 

народу, патріотичне виховання молоді. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти, відділ внутрішньої 

політики, управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

серпень - вересень 2016 року. 
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15. Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах міста Першого уроку на 

тему «Щоб у серці жила Батьківщина: до 25-річчя незалежності України». 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

01.09.2016 року. 

16. Проведення у закладах освіти, культури, конференцій, бесід, «круглих столів», 

конкурсів на кращий твір, малюнок плакат, виставок літератури на тему «Я люблю 

Україну». 

Управління освіти, відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

вересень 2016 року. 

17. Проведення міського конкурсу серед учнів 11-х класів на знання історії «Кроки 

державотворення» (у формі шкільної олімпіади про події визвольної боротьби                    

1917 – 1920 рр., 1990 – 1991 рр., Помаранчевої революції, Революції Гідності). 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

вересень 2016 року. 

18. Участь загальноосвітніх навчальних закладів у Всеукраїнському конкурсі «Як 

зробити історію України цікавою для молоді».  

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

серпень - вересень 2016 року. 

19.  Проведення «круглого столу» на тему «Історія розвитку національно-

демократичного руху у місті Старокостянтинові на межі століть» за участю міського 

голови Мельничука М.С., інших засновників Народного Руху України у місті, учнівської 

молоді, громадськості.  

Управління освіти, відділ з питань внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської ради; 

серпень – вересень 2016 року. 

20. Забезпечити виготовлення та розміщення на рекламних щитах вітання громади 

міста з нагоди 25-ї річниці незалежності України. 

Організаційно-контрольний відділ, відділ 

інформаційного забезпечення, відділ з питань 

внутрішньої політики, відділ бухгалтерського 

обліку, управління економіки, господарська 

група виконавчого комітету міської ради; 

серпень 2016 року. 

21. Забезпечити чергування карети швидкої допомоги під час проведення святкових 

заходів. 

Старокостянтинівська підстанція Хмельницької 

станції швидкої допомоги та екстреної 

медицини; 

23 – 24.08.2016 року. 

22. Забезпечити охорону правопорядку під час проведення святкових заходів. 

Старокостянтинівський відділ поліції ГУНП у 

Хмельницькій області; 

23 – 24.08.2016 року. 

23. Висвітлення заходів з нагоди відзначення 25-річниці незалежності України у 

місцевих засобах масової інформації. 

Газета «Наше місто», міське радіомовлення, 

відділ інформаційного забезпечення, відділ з 

питань  
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внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; 

серпень - вересень 2016 року. 

 

 

 

Керуючий справами         підпис                                          В. Янзюк 

 


