
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

21 травня 2019 року  Старокостянтинів   № 157/2019-р 

 

Про відзначення у місті Дня 

Героїв 

 

 

З метою відзначення у місті Дня Героїв, встановленого на честь 

українських вояків – борців за волю України, вшанування пам’яті українців, які 

присвятили себе служінню українській нації, відповідно до розпорядження 

міського голови від 08 травня 2019 року № 77/2019-рк «Про надання права 

першого підпису Богачуку В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1.  Затвердити заходи з нагоди відзначення у місті Дня Героїв (додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради 

забезпечити виконання заходів. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради   

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп. на 

придбання продуктів харчування для проведення фуршету з нагоди відзначення 

у місті Дня Героїв у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на     

2019 рік на реалізацію міської програми соціального захисту населення до   

2021 року по КПКВ 0813242 КЕКВ 2282. 

 

4.  Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Шабельник Н.І.) забезпечити сплату коштів. 

 

5.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                    підпис                                          В. Богачук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови  

від 21 травня 2019 року № 157/2019-р 

 

 

Заходи 

з нагоди відзначення у місті Дня Героїв 

 

1. Інформаційно-просвітницькі бесіди, виховні години, урочисті лінійки, 

тематичні випуски шкільних газет, уроки пам’яті у загальноосвітніх навчальних 

закладах міста. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

травень 2019 року. 

 

1. Розгорнуті ілюстративно-книжкові виставки, перегляди та огляди 

літератури у міських та шкільних бібліотеках на теми: «За Україну, за її волю», 

«Герої не вмирають». 

Управління освіти, управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

травень 2019 року. 

 

2. Вечір пам’яті «Борці за волю України» (історико-культурний центр-

музей «Старий Костянтинів»). 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

23 травня 2019 року о 14 год. 00 хв. 

 

3. Години пам’яті «Пам’ятай! Ти нащадок своїх героїв» у 

Старокостянтинівському професійному ліцеї. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

24 травня 2019 року.  

 

4. Поширення фільмів, присвячених Героям України, у мережі Фейсбук на 

сторінках «Старокостянтинів офіційний» та «Молодь Старокостянтинова». 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

травень 2019 року. 

 

5. Забезпечити широке висвітлення проведення заходів щодо відзначення у 
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місті Дня Героїв у засобах масової інформації та на офіційному сайті міської 

ради.  

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення; 

травень 2019 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                        підпис                                   В. Янзюк 

 

 

 


