
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

21 грудня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 396/2019–р 

 

 

Про затвердження комплексного плану 

заходів із належного вшанування пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі 

за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність  України, на 2020-2023 роки 
 

 

На виконання Указу Президента України від 23 серпня 2019 року                    

№ 621/2019 «Про День пам’яті захисників  України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року № 1096-р «Про 

затвердження комплексного плану заходів із належного вшанування пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України», з метою належного вшанування в місті 

пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити комплексний план заходів  із належного вшанування пам'яті 

захисників  України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, на 2020-2023 роки  згідно з додатком. 

  

2. Відповідальним виконавцям забезпечити належне виконання заходів. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови  Тетяну БОНДАРЧУК. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

21 грудня 2019 року № 396/2019-р 

 

 

Заходи 

із належного вшанування пам’яті захисників  України, які загинули в боротьбі 

за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,  

на 2020-2023 роки 

 

1. Забезпечити належне утримання та впорядкування меморіальних 

дощок на честь учасників антитерористичної операції та учасників Революції 

Гідності, пам’ятних знаків, місць поховань захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

Комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство, управління освіти, 

управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

постійно. 

2. Приспустити Державний прапор України на підприємствах та 

установах міста під час вшанування захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

Управління освіти, управління 

культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

щороку 29 серпня. 

3. Провести заходи щодо вшанування пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України. 

Організаційно-контрольний відділ, 

управління культурної політики і 

ресурсів, управління соціально захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

щороку 29 серпня. 

4. Рекомендувати релігійним громадам міста провести в храмах молебні 

та панахиди за загиблими в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність  України. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

щороку 29 серпня. 

5. Запрошувати до участі в заходах членів родин загиблих (померлих) 
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захисників України, ветеранів війни, представників громадськості та молоді. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

щороку 29 серпня. 

6. Проводити заходи з вшанування пам’яті загиблих та відзначення  

членів сімей загиблих військовослужбовців. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

щороку 29 серпня. 

7. Проводити «Родинне коло» для сімей загиблих (померлих) учасників 

Революції Гідності та антитерористичної операції. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

постійно. 

8. Організовувати зустрічі з членами сімей загиблих (померлих) 

захисників України, сприяти реалізації ініціатив громадськості з метою 

виявлення проблемних питань їх соціального забезпечення та вжиття заходів 

для їх вирішення. 

Управління соціального захисту 

населення, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

постійно. 

9. Надавати психологічну допомогу сім'ям загиблих (померлих) учасників 

АТО/ООС. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

постійно. 

10. Забезпечувати санаторно-курортним лікуванням членів сімей 

загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Революції Гідності. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

протягом 2020-2023 років. 

11. Встановлювати додаткові до передбачених законодавством пільги 

сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, Революції Гідності за 

пропозицією управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради. 

Виконавчий комітет міської ради; 
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протягом 2020-2023 років.  

12. Надавати соціально-побутові послуги самотнім пенсіонерам, які є 

членами сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

постійно. 

13. Організувати  висвітлення заходів з підготовки та проведення заходів 

із вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 

щороку до 29 серпня.                               

 

 

 

Керуючий справами                       підпис                               Валентина ЯНЗЮК 

 

 

 


