
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

21 жовтня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 319/2019–р 

 

 

Про відзначення в місті 75-ї 

річниці визволення України від 

нацистських загарбників 

 

 

З метою гідного відзначення в місті 75-ї річниці визволення України від 

нацистських загарбників, вшанування ветеранів Другої світової війни, на 

виконання Указу Президента України від 03 квітня 2019 року № 99/2019 «Про 

відзначення у 2019 році Дня Пам’яті та примирення, Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України», 

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

 

1. Затвердити заходи з відзначення в місті 75-ї річниці визволення України 

від нацистських загарбників (додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити виконання затверджених заходів. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради   

(Камінська В.К.) виділити кошти в сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) грн 00 коп. 

на придбання квітів для покладання до братських могил воїнів-визволителів, які 

розташовані на території міста в межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 

міста на 2019 рік по КПКВ 0210180 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», на 

виконання Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, 

операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України, та вшанування пам’яті загиблих на 

2019-2023 роки. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради           

(Авраменко Л.Г.) забезпечити сплату коштів. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника



 

2 

 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                       М. Мельничук 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від 21 жовтня 2019 року № 319/2019-р 

 

Заходи  

з відзначення в місті 75-ї річниці визволення України від нацистських 

загарбників 

 

 

1. Упорядкування території Меморіального комплексу та братських могил 

воїнам-визволителям, які розташовані на території міста 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство; 

до 28 жовтня 2019 року. 

2. Проведення інформаційних акцій, годин спілкувань, годин пам’яті на 

теми: «75-а річниця вигнання нацистів з України», «Україна у Другій світовій 

війні», «Живі герої в пам’яті людській» в закладах загальної середньої освіти. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

22-28 жовтня 2019 року. 

3. Оформлення фотовиставки «Славою звеличені» в приміщені управління 

освіти виконавчого комітету міською ради. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

22-28 жовтня 2019 року. 

4. Організація книжкових виставок, історико-патріотичних викладок 

літератури, бібліотечних уроків на теми: «Стежками війни», «Величні свідки 

великої історії», «Рокам ніколи пам’яті не стерти» в бібліотеках закладів 

загальної середньої освіти. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

22-28 жовтня 2019 року. 

5. Організація екскурсій у шкільні музеї Бойової Слави та музей АТО 

закладами загальної середньої освіти. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

22-28 жовтня 2019 року. 

6. Перегляд телепередачі гуртківцями станції юних техніків «Славою 

звеличені» (про Захрабова Нуруша Гейдаровича). 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

22-28 жовтня 2019 року. 



 

2 

 

Продовження додатка 

 

7. Показ художніх та документальних фільмів, присвячених подвигу 

українського народу у Другій світовій війні, в закладах загальної середньої 

освіти. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

22-28 жовтня 2019 року. 

8. Експонування комплекту інформаційно-просвітницьких стендів про 

українців, що були в’язнями німецьких концтаборів «Тріумф людини. 

Мешканці України, які пройшли нацистські концтабори» (зала управління 

освіти виконавчого комітету міської ради). 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

22-28 жовтня 2019 року. 

9. Організація покладання квітів до Меморіального комплексу, братських 

могил воїнам-визволителям, які розташовані на території міста. 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління освіти, 

організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

28 жовтня 2019 року о 10 год 00 хв. 

10. Проведення уроку патріотизму «Світ врятований пам’ятає» в міській 

бібліотеці для дітей. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

28 жовтня 2019 року о 12 год 00 хв. 

11. Проведення уроку мужності «Ваша юність палала у огні» в міській 

бібліотеці для дорослих та дітей. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

28 жовтня 2019 року о 13 год 00 хв. 

12. Забезпечення висвітлення організації та проведення заходів у засобах 

масової інформації та на офіційному сайті міської ради. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, 

міське радіомовлення; 

жовтень 2019 року. 

 

Керуючий справами                                 підпис                                       В. Янзюк 


