
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__29 липня 2020___ року                    Старокостянтинів                         № ______202/2020-р_____ 

 

 

Про відзначення в місті Дня 

Державного Прапора України, 29-ї 

річниці незалежності України 

 

 

З метою належного відзначення в місті Дня Державного Прапора України 

та 29-ї річниці незалежності України, відповідно до розпорядження міського 
голови від 22 липня 2020 року № 236/2020-рв «Про надання частин чергових 

відпусток МЕЛЬНИЧУКУ М.С.», керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення Дня 

Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України згідно з 

додатком 1. 
  

2. Затвердити план заходів з відзначення в місті Дня Державного Прапора 

України та 29-ї річниці незалежності України (додається). 

 
3. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим 

виконавцям забезпечити реалізацію плану заходів, дотримуючись вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID – 19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2». 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
міського голови Тетяну БОНДАРЧУК. 

 

 
 

Перший заступник  

міського голови                             підпис                            Володимир БОГАЧУК



Додаток 1  
до розпорядження міського голови  

29 липня 2020 року № 202/2020-р 
 

 

Склад організаційного комітету з підготовки та   
відзначення Дня Державного Прапора України та  

29-ї річниці незалежності України 

 
МЕЛЬНИЧУК 

Микола Степанович 

 

- міський голова, голова організаційного 

комітету; 

БОНДАРЧУК  
Тетяна Володимирівна 

 

- заступник міського голови, заступник 
голови організаційного комітету; 

ГИЛЮК  
Анжеліка Володимирівна 

 

- завідувач організаційно-контрольного 
відділу виконавчого комітету міської ради, 

секретар організаційного комітету; 

  

БЛІЩ  
Сергій Степанович 

 

- завідувач відділу інформаційного 
забезпечення виконавчого комітету міської 

ради; 

  
БОГАЧУК  

Володимир Васильович 

 

- перший заступник міського голови; 

БУЛИЧ  
Володимир Євгенійович 

 

- начальник комунального підприємства 
комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

  
ГЛАДУН  

Володимир Іванович 

- директор-редактор міського 

радіомовлення; 

  

ГРОЗЯН  
Іван Михайлович 

 

- начальник управління економіки 
виконавчого комітету міської ради; 

КАМІНСЬКА  

Валентина Казимирівна 
 

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого 
комітету міської ради; 

  

КУХАР  
Володимир Володимирович 

 

- начальник малого комунального 
підприємства «Міськсвітло»; 

МУДРИК  

Георгій Володимирович 
 

- радник міського голови; 



 
 

 

 

МУЛЯР  
Василь Ігорович 
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Продовження додатка 1 

 

- начальник управління культурної 
політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

ПАСІЧНИК  

Анатолій Панасович 

 

- начальник управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

ПОЛІЩУК  
Дмитро Анатолійович 

 

- завідувач відділу з питань внутрішньої 
політики виконавчого комітету міської ради; 

САПЧУК  
Ірина В’ячеславівна 

 

- головний редактор редакції газети «Наше 
місто» (за згодою); 

СТЕПАНИШИН  

Олександр Дмитрович 
 

- секретар міської ради; 

СТОРОЖУК  

Іван Вікторович 

 

- завідувач відділу молоді і спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

СТУЧИНСЬКИЙ  

Сергій Анатолійович 

- начальник Старокостянтинівського 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницькій області 
(за згодою); 

  

ТАЩУК  

Віктор Іванович 
 

- начальник Старокостянтинівського 

комунального ремонтно-будівного 
шляхового підприємства; 

  

ШАБЕЛЬНИК  
Наталія Іванівна 

 

ЯНЗЮК  

Валентина Миколаївна 
 

- начальник управління соціального 
захисту населення виконавчого комітету 

міської ради; 

 

- керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради. 

 

  
 

Керуючий справами    підпис            Валентина ЯНЗЮК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови 

29 липня 2020 року № 202/2020-р 

 

План заходів 
з відзначення в місті Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці 

незалежності України 

 
1. Упорядкування на території міста об’єктів культурної спадщини, 

пам’ятних знаків і місць поховань борців за незалежність України, загиблих 

учасників Революції Гідності, учасників операції об’єднаних сил, 

антитерористичної операції. 
Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівське комунальне ремонтно-
будівне шляхове підприємство, комунальне 

підприємство комбінат комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської 

ради; 
до 20 серпня 2020 року. 

 

2. Забезпечення належного благоустрою та святкового оздоблення 

декоративною символікою вулиць міста, придбання прапорів та додаткових 
кріплень до них. 

Старокостянтинівське комунальне ремонтно-

будівне шляхове підприємство, комунальне 
підприємство комбінат комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської 

ради, мале комунальне підприємство 

«Міськсвітло», господарська група 
виконавчого комітету міської ради; 

до 23 серпня 2020 року. 

 
3. Організація виставки художніх робіт учнів Старокостянтинівської 

дитячої художньої школи «Барвиста країна – моя Україна» у фоє міської 

ради. 

Управління культурної політики і ресурсів 
виконавчого комітету міської ради; 

20-30 серпня 2020 року. 

 
4. Організація виставки «Незалежна і єдина будь навіки, Україно!» у 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету міської ради. 
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Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

19-21 серпня 2020 року. 
 

5. Проведення лекції-бесіди «Вся Україна в цифрах, фактах, подіях» у 

територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) виконавчого комітету міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

21 серпня 2020 року о 09 год. 00 хв. 
 

6. Організація родинного кола для членів сімей загиблих (померлих) 

учасників Революції Гідності та антитерористичної операції у  
територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету міської ради. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 
21 серпня 2020 року о 12 год. 00 хв.  

 

7. Поширення відеоролика «З Україною в серці» на офіційних сайтах 
виконавчого комітету міської ради, управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської ради та у соціальній мережі 

«Facebook» на сторінці «Міський будинок культури». 

Управління культурної політики і ресурсів, 
відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2020 року. 
 

8. Поширення історичного повідомлення «Два кольори в історії 

держави» та інформаційної виставки «Прапор, що пройшов через віки» на  

офіційному сайті виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 
та  у соціальній  мережі«Facebook» на сторінці «Замок князів Острозьких». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

23 – 24 серпня 2020 року. 
 

9. Організація фотовиставки «Старокостянтинів в роки незалежності» в 

історико-культурному центрі-музеї «Старий Костянтинів». 
Управління культурної політики і ресурсів, 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

20- 30 серпня 2020 року. 
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10. Організація роботи з представниками релігійних конфесій міста 

щодо проведення 24 серпня 2020 року молебнів за Україну та український 

народ. 
Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

до 23 серпня 2020 року. 
 

11. Проведення церемонії урочистого підняття Державного Прапора 

України біля приміщення міської ради та в селах Григорівка, Веснянка, 

Вербородинці. 
Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, відділ з питань внутрішньої 

політики, організаційно-контрольний відділ 
виконавчого комітету міської ради,                      

виконувачі обов’язків старост сіл; 

23 серпня 2020 року о 09 год. 00 хв.  

 
12. Організація інформаційної виставки «Символи держави». 

Сільська бібліотека філія- села Веснянка 

Старокостянтинівської ЦБС; 
23 серпня 2020 року о 10 год. 00 хв. 

 

13. Проведення вікторини «Українська державна символіка».  

Сільська бібліотека філія - села Воронківці 
Старокостянтинівської ЦБС; 

23 серпня 2020 року о 14 год. 00 хв. 

 
14. Поширення інформаційних повідомлень: «У нашого прапора барви 

чудові», «Наш стяг у золоті й блакиті», «Прапор свій здіймаємо гордо!» на 

офіційному сайті виконавчого комітету міської ради та у соціальній мережі 

«Facebook» на сторінці «Міські бібліотеки». 
Управління культурної політики і ресурсів, 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2020 року. 
 

15. Покладання квітів до меморіальних дощок Герою України, Герою 

Небесної Сотні Сергію БОНДАРЧУКУ та загиблим учасникам 
антитерористичної операції, до пам’ятних знаків, панно «Вічно в пам’яті 

нашій», розташованих на території Меморіального комплексу, могил 

загиблих учасників Революції Гідності, антитерористичної операції, 

братських могил воїнів – визволителів, до пам’ятника Тарасу ШЕВЧЕНКУ. 
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Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, відділ з питань внутрішньої 

політики, організаційно-контрольний відділ 
виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський професійний ліцей, 

комунальне підприємство по експлуатації 
теплового господарства  «Тепловик»; 

24 серпня 2020 року об 11 год. 00 хв. 

 

16. Організація виставки робіт майстрів декоративно-прикладного 
мистецтва на стадіоні «Центральний». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 
24 серпня 2020 року о 16 год. 00 хв. 

 

17. Урочисті заходи з нагоди 29-ї річниці незалежності України  

(молебні за Україну та український народ, організовані представниками 
релігійних конфесій міста, привітання міського голови з Днем Незалежності 

України, нагородження активних борців за незалежність України, святкова 

культурно-мистецька програма за участю окремих виконавців та творчих 
колективів міста)  на стадіоні «Центральний». 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, відділ з питань внутрішньої 

політики, організаційно-контрольний відділ 
виконавчого комітету міської ради; 

24 серпня 2020 року о 17 год. 00 хв. 

 
18. Урочисті заходи з нагоди введення в експлуатацію стадіону 

«Центральний» після реконструкції. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, відділ з питань внутрішньої 
політики, організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

24 серпня 2020 року о 17 год. 00 хв. 

 
19. Організація  виставки літератури «Україна – незалежна держава». 

Сільська бібліотека філія – села Веснянка 

Старокостянтинівської ЦБС; 
24 серпня 2020 року. 

 

20. Проведення святкового концерту «Розквітни рідна, Україно!». 

Веснянський сільський будинок культури; 
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24 серпня 2020 року о 13 год. 00 хв. 

 

21. Урочистий захід «Україна – ти моя надія». 
Григорівський сільський будинок культури; 

24  серпня 2020 року о 10 год. 00 хв. 

 
22. Проведення квесту «Україна єдина. Україна – це  ми!». 

Воронковецький сільський клуб; 

24 серпня 2020 року о 13 год. 00 хв. 

 
23. Організація тематичної викладки «Моя Україна – моя Батьківщина». 

Воронковецький сільський клуб; 

20-30  серпня 2020 року. 
 

24. Організація виставки декоративно-прикладного мистецтва, вишивок 

«З Днем народження, моя державо!». 

Вербороденський сільський клуб; 
24 серпня 2020 року. 

 

25. Поширення історичної відеодовідки «Від Переяславської ради до            
24 серпня 1991 року» та історичного повідомлення «Шляхи незалежності 

України» на офіційному сайті виконавчого комітету міської ради та у 

соціальній мережі«Facebook» на сторінці «Замок князів Острозьких». 

Управління культурної політики і ресурсів, 
відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

24 серпня 2020 року. 
 

26. Поширення інформаційних повідомлень: «З Україною в серці», 

«Незалежність України – основа нації і народу», «Я живу тобою, Україно!» 

на офіційному сайті виконавчого комітету міської ради та у соціальній 
мережі «Facebook» на сторінці «Міські бібліотеки». 

Управління культурної політики і ресурсів, 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 
24 серпня 2020 року. 

 

27. Забезпечення у місцях проведення культурно-мистецьких заходів 
охорони громадського порядку, дотримання вимог безпеки дорожнього руху 

та пожежної безпеки. 

Старокостянтинівський відділ поліції 

Головного управління Національної поліції у 
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Хмельницькій області, Старокостянтинівський 

районний сектор Головне управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій у 

Хмельницькій області; 

23 – 24 серпня 2020 року. 

 
28. Забезпечення широкого висвітлення у засобах масової інформації 

заходів з відзначення у місті Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці 

незалежності України. 
 

Відділ інформаційного забезпечення, відділ з 

питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради, міське радіомовлення; 
серпень 2020 року. 

 

 
 

Керуючий справами    підпис         Валентина ЯНЗЮК 

 

 
 
 

 


