
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

08 жовтня 2018 року  Старокостянтинів   № 326/2018-р 

 

Про відзначення у місті Дня 

захисника України, Дня української 

армії, Дня українського козацтва, Дня 

Покрови Пресвятої Богородиці 
 

 

На виконання указів Президента України від 14 жовтня 2015 року            

№ 806/2015 «Про День захисника України», від 07 серпня 1999 року № 966/99 

«Про День Українського козацтва», з метою належного відзначення у місті 

Дня захисника України, Дня Української армії, Дня Українського козацтва, 

Дня Покрови Пресвятої Богородиці, вшанування захисників незалежності та 

територіальної цілісності України, популяризації звичаїв, обрядів 

українського козацтва, військових традицій і звитяг Українського народу, 

сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Затвердити заходи з нагоди відзначення Дня захисника України, Дня 

Української армії, Дня Українського козацтва, Дня Покрови Пресвятої 

Богородиці (додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради 

забезпечити виконання заходів з нагоди відзначення Дня захисника України, 

Дня Української армії, Дня Українського козацтва, Дня Покрови Пресвятої 

Богородиці. 

 

3. Редакції міського радіомовлення (Гладун В.І.), відділу інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської ради (Бліщ С.С.), відділу 

внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради (Цісарук І.О.)  

забезпечити висвітлення у засобах масової інформації, на офіційному сайті 

міської ради заходів з нагоди відзначення у місті Дня захисника України, Дня 

Української армії, Дня Українського козацтва, Дня Покрови Пресвятої 

Богородиці. 
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4. Рекомендувати редакції газети «Наше місто» забезпечити висвітлення 

заходів з нагоди відзначення Дня захисника України, Дня Української армії, 

Дня Українського козацтва, Дня Покрови Пресвятої Богородиці. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                                М. Мельничук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

08 жовтня 2018 року № 326/2018-р 

  

 

Заходи 

з нагоди  відзначення Дня захисника України, Дня Української армії, 

Дня Українського козацтва, Дня Покрови Пресвятої Богородиці 

 

1. Засідання координаційної ради з питань національно – патріотичного 

виховання при виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської ради в 

приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи. 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

09 жовтня 2018 року о 09 год. 30 хв. 

 

2. Виховні години та години творчого спілкування на теми: «Вони стоять 

на варті України», «Герої не вмирають», «День захисника України. Пам’ятаємо 

їх», «День українського козацтва», «Я - громадянин і патріот своєї держави», 

«Це потрібно не мертвим, це потрібно живим», «Козацькі забави»; «В єдності 

наша сила», «З відданістю Україні в серці», «Українські звитяжці. Історична 

подорож у часі. Славетні імена України», «Нині – вільна й незалежна Україна - 

ненька. Її ревно захищають нові козаченьки», «Ніхто, крім нас!», «Бійці 

невидимого фронту: снаряд чи слово?», «Україна у моєму серці», «Волонтер – 

мирний воїн», «Берегиня чи амазонка? Жіноче обличчя війни», «Національна  

самоідентичність і народні традиції українців», «Історії героїв», «Ми боремося 

за українську землю», «Мужність і відвага крізь покоління», «Історія коріння 

українського козацтва», «14 жовтня – День захисника України», «На захисті 

Батьківщини», «Наша армія – наша гордість і слава», «Покров Пресвятої 

Богородиці – День козацтва». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, загальноосвітні 

навчальні заклади; 

08 - 12 жовтня 2018 року. 

 

3. Виставка літератури в бібліотеках навчальних закладів «Історія 

створення УПА», «Ми - козацького роду нащадки». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, загальноосвітні 

навчальні заклади; 

08 -12 жовтня 2018 року. 

 

4. Вікторина «Що я знаю про історію козацтва?» 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, загальноосвітні 

навчальні заклади; 

10 жовтня 2018 року. 
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Продовження додатка 

 

5. Перегляд кінофільму «Історія створення Української повстанської 

армії». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, загальноосвітні 

навчальні заклади; 

08 - 12 жовтня 2018 року. 

 

6. Конкурс малюнків «Українській армії слава!». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, загальноосвітні 

навчальні заклади; 

09 жовтня 2018 року. 

 

7. Відеопутівник у минуле «Козаку найперше - воля, козаку найперше - 

честь!». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, загальноосвітні 

навчальні заклади; 

10 жовтня 2018 року. 

 

8. Загальношкільні свята «Козацькі забави», «Хай із козачка виросте 

козак». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, загальноосвітні 

навчальні заклади; 

12 жовтня 2018 року. 

 

9. Військово-спортивні змагання серед учнів 9 – 11 класів «Майбутні 

захисники Вітчизни». 

Управління освіти, відділ з питань 

фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради, 

загальноосвітні навчальні заклади; 

12 жовтня 2018 року о 15 год. 00 хв. 

 

10. Засідання молодіжного клубу «Сім’я» в приміщенні історико-

культурного центру – музею «Старий Костянтинів». 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

11 жовтня 2018 року о 17 год. 00 хв. 

 

11. Зустріч за «круглим столом» «Україна мати. Вмій її захищати». 
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Продовження додатка 

 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету міської 

ради; 

11 жовтня 2018 року. 

 

12. Патріотична година «Україна – країна нескорених». 

Міська бібліотека для дорослих; 

11 жовтня 2018 року о 12 год. 00 хв. 

 

13. Урок патріотизму «Хай живе козацька слава, хай живе козацький дух». 

Міська бібліотека для дорослих та 

дітей; 

12 жовтня 2018 року о 12 год. 00 хв. 

 

14. Фотовиставка «Козацькому роду нема переводу». 

Історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів»; 

12 жовтня 2018 року. 

 

15. «День відкритих дверей» для військовослужбовців. 

Історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів»; 

12 жовтня 2018 року. 

 

16. Урок мужності «На варті Вітчизни». 

Міська бібліотека для дітей; 

12 жовтня 2018 року о 14 год. 00 хв. 

 

17. Книжкова виставка «Моя Україна – колиска козацької долі». 

Міська бібліотека для дорослих; 

протягом жовтня 2018 року. 

 

18. Дайджест «Вони віддали життя за Україну». 

Міська бібліотека для дорослих та 

дітей; 

протягом жовтня 2018 року. 

 

19. Тематична виставка «Козацька слава крізь віки». 

Міська бібліотека для  дітей; 

протягом жовтня 2018 року. 
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Продовження додатка 

 

20. Урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення Дня захисника 

України, Дня Української армії, Дня Українського козацтва, Дня Покрови 

Пресвятої Богородиці. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради, 42 Гарнізонний 

будинок офіцерів; 

12 жовтня 2018 року о 13 год. 00 хв. 

 

21. Покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків на території 

Меморіального комплексу. Освячення пам’ятного знака загиблим воїнам. 

Проведення панахиди за загиблими. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

12 жовтня 2018 року о 10 год. 00 хв. 

 

22. Вручення Почесної відзнаки Старокостянтинівської міської ради «За 

особисту мужність і героїзм» військовослужбовцям Старокостянтинівського 

гарнізону. 

Організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

12 жовтня 2018 року. 

 

23. Проведення літургії в храмах міста. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

14 жовтня 2018 року. 

 

24. Виставка творчих робіт Старокостянтинівської дитячої художньої 

школи «Покров Пресвятої Богородиці – День козацтва». 

Старокостянтинівська дитяча художня 

школа; 

08 – 15 жовтня 2018 року. 

 

 

 

Керуючий справами    підпис                           В. Янзюк 

 

 


