
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

18 листопада 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 349/2019–р 

 

 

Про відзначення в місті Дня 

Гідності та Свободи 
 

 

З метою належного відзначення в місті Дня Гідності та Свободи, 

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 Указу 

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

Гідності та Свободи», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення у місті Дня Гідності та 

Свободи (додається). 

  

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим 

виконавцям забезпечити виконання заходів. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 2800 (дві тисячі вісімсот) 

грн 00 коп. на придбання квітів для покладання до Меморіального комплексу, 

панно «Навіки в пам’яті нашій», меморіальних дощок та могили Герою 

України, Герою Небесної Сотні Сергію БОНДАРЧУКУ, могил та 

меморіальних дощок загиблих учасників АТО в межах асигнувань,  

передбачених 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  
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(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Тетяну БОНДАРЧУК. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                         Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

18 листопада 2019 року № 349/2019-р 

План заходів  

з нагоди відзначення в місті Дня Гідності та Свободи 

 

1. Забезпечити упорядкування території Меморіального комплексу. 

Старокостянтинівське комунальне 

ремонтно - будівне шляхове 

підприємство;  

до 21 листопада 2019 року. 

2. Організувати та провести в закладах загальної середньої освіти акції, 

уроки мужності, години спілкування на теми: «Символ волі», «День гідності», 

«Україна – країна нескорених», перегляди документальних фільмів, зустрічі 

учнів з учасниками Революції Гідності. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

18-22 листопада 2019 року. 

3. Оформити фотовиставки «Україна – це територія гідності і свободи» у 

закладах загальної середньої освіти.  

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

18-22 листопада 2019 року. 

4. Організувати книжкові виставки, патріотичні викладки літератури, 

бібліотечні уроки, інформаційні куточки на теми: «Вони пройшли крізь вогонь 

і зброю», «Майдан-фортеця духу», «Революція Гідності: ми пам’ятаємо», «Ми 

є народ, якого не здолати»  у бібліотеках та музеях закладів загальної 

середньої освіти. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

18-22 листопада 2019 року. 

5. Організувати екскурсії в музей АТО закладами загальної середньої 

освіти. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

18-22 листопада 2019 року. 

6. Поновити експозиції в шкільних музеях «Небесна Сотня – Герої, які 

змінили хід історії». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

18-22 листопада 2019 року. 

7. Організувати та провести у бібліотеках міста урок гідності «Революція 

Гідності, охрещена кров’ю», урок історичної правди «Від Революції Гідності – 
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до гідного життя», день інформації «Криниця національної гідності». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

19-21 листопада 2019 року. 

8. Провести історичний екскурс «Здобуття свободи. Хронологія подій…», 

організувати показ відеофільму «Євромайдан: як усе починалося» у історико-

культурному центрі-музеї «Старий Костянтинів».  

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

20-21 листопада 2019 року. 

         9. Організувати відеолекторій для батьків на тему: «Боротьба за гідність і 

свободу» (Регіональний центр раннього розвитку дитини). 

Управління соціального захисту    

населення виконавчого комітету 

міської ради; 

20-21 листопада 2019 року. 

10. Поширити відеозапис поезії, присвяченої Дню Гідності та Свободи на 

сайті Регіонального центру раннього розвитку дитини у мережі «Фейсбук». 

Управління соціального захисту    

населення виконавчого комітету 

міської ради; 

20-21 листопада 2019 року. 

        11. Провести тематичний вечір «Україна – країна гідності і свободи»  

(ЗОШ I-III ступенів № 7). 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

20 листопада 2019 року о 13 год 25 хв. 

12. Провести перегляд хронікально-документального фільму для 

працівників територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого комітеті міської ради. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету   

міської ради; 

21 листопада 2019 року о 09 год 00 хв. 

13. Організувати покладання квітів до Меморіального комплексу, панно 

«Навіки в пам’яті нашій», до меморіальних дощок та могили Герою України, 

Герою Небесної Сотні Сергію Бондарчуку, до могил та меморіальних дощок 

загиблих учасників АТО. 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління освіти, 
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управління соціального захисту 

населення, організаційно-контрольний 

відділ виконавчого комітету міської 

ради; 

21 листопада 2019 року о 10 год 00 хв. 

14. Забезпечити проведення урочистостей та святкового концерту у 

великій залі 42-го гарнізонного будинку офіцерів. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

21 листопада 2019 року о 15 год 00 хв. 

      15. 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 2019 року. 

16. Поширити текстові повідомлення та відеоматеріали щодо історії 

відзначення Дня Гідності та Свободи в мережі «Фейсбук». 

Управління у справах сім’ї та молоді  

виконавчого комітету міської ради; 

листопад 2019 року. 

17. Забезпечити висвітлення організації та проведення заходів у засобах 

масової інформації та на офіційному сайті міської ради. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, 

міське радіомовлення; 

листопад 2019 року. 

 

 

 

Керуючий справами                          підпис                            Валентина ЯНЗЮК 

 


