
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

15 листопада 2018 року  Старокостянтинів   № 373/2018-р 

 

Про відзначення у місті Дня 

гідності та Свободи 
 

З метою належного відзначення в місті Дня Гідності та Свободи, у 

зв’язку з п’ятою річницею початку масових акцій громадського протесту, що 

відбулися під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), 

вшанування громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та 

Революції Гідності, патріотизму і мужності людей, які виступили на захист 

демократичних цінностей і європейського курсу держави, на виконання указів 

Президента України від 13 листопада 2014 року № 872/2014 «Про День 

Гідності та Свободи», від 24 жовтня 2018 року № 339/2018 «Про відзначення у 

2018 році Дня Гідності та Свободи», керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з нагоди відзначення у місті Дня Гідності та 

Свободи (додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити підготовку та проведення зазначених заходів. 

  

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                             М. Мельничук



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

15 листопада 2018 року № 373/2018-р 

 

Заходи  

з нагоди відзначення у місті до Дня Гідності та Свободи 

 

1. Здійснити благоустрій та прибирання території Меморіального 

комплексу, центральних вулиць міста. 

Комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство, Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств, Старокостянтинівська 

житлово-експлуатаційна контора; 

20-21 листопада 2018 року. 

 

2. Організувати та провести у загальноосвітніх навчальних закладах години 

спілкування «Україна – країна нескорених», загальношкільні лінійки, уроки 

мужності «Україна - це територія гідності і свободи», перегляд документальних 

фільмів, присвячених Революції Гідності, зустрічі учнів шкіл з учасниками 

Революції Гідності.  

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

     14-21 листопада 2018 року. 

 

3. Організувати та провести в бібліотеках міста для дітей та дорослих 

уроки державності та патріотичні години «Дві революції, які змінили нас», 

«Старокостянтинівці на Євромайдані», виставки тематичної літератури з 

нагоди Дня Гідності та Свободи.  

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

     14-21 листопада 2018 року. 

 

4. Організувати та провести фотовиставку про участь мешканців міста в 

подіях Помаранчевої революції, Революції Гідності «Громада гідності та 

свободи» у приміщеннях виконавчого комітету міської ради, управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

     19-23 листопада 2018 року. 
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Продовження додатка 

 

5. Поширити документальні фільми, присвячені  подіям Революції Гідності, 

серед молоді на сторінці «Молодь Старокостянтинова» у соціальній мережі 

«Фейсбук». 

Управління у справах сім’ї та молоді виконавчого 

комітету міської ради; 

19-21 листопада 2018 року. 

 

6. Покладання квітів до Меморіального комплексу, до меморіальних 

дощок Герою України, Герою Небесної Сотні С.М. Бондарчуку під час візиту 

співробітників Національного Музею Революції Гідності. 

Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

09 листопада 2018 року. 

 

7. Провести на території Меморіального комплексу панахиду та 

покладання квітів до панно «Навіки в пам’яті нашій», покладання квітів до 

меморіальних дощок та могили Герою України, Герою Небесної Сотні                 

Бондарчуку С.М., до могил та меморіальних дощок загиблих учасників АТО. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань внутрішньої політики, 

організаційно-контрольний відділ, управління 

соціального захисту населення, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

     21 листопада 2018 року, 14 год. 00 хв. 

 

8. Провести зустріч з учасниками Революції Гідності та учасниками АТО - 

ООС «Гідність та свобода: 5 років боротьби» в актовій залі ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти, управління 

соціального захисту населення, управління у 

справах сім’ї та молоді виконавчого комітету 

міської ради; 

     21 листопада 2018 року, 14 год. 30 хв. 

     

9. Забезпечити охорону правопорядку, безпеку дорожнього руху під час 

проведення масових заходів до Дня Гідності та Свободи. 

Старокостянтинівський відділ поліції Головного 

управління Національної  поліції у Хмельницькій 

області; 

     21 листопада 2018 року.
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Продовження додатка 

 

10. Висвітлити заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи в місцевих 

засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради. 

Міське радіомовлення, відділ інформаційного 

забезпечення, відділ з питань внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської ради; 

21-23 листопада 2018 року. 

 

 

 

Керуючий справами     підпис                             В. Янзюк 

 

 


