
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

___25 липня 2022_ року           м. Старокостянтинів                      № __194/2022-р_____ 

 

 

Про відзначення Дня Української 

Державності 

 

 

На виконання Указу Президента України від 24 серпня 2021 року                          

№ 423/2021 «Про День Української Державності», розпорядження начальника 

Хмельницької обласної військової адміністрації від 17 червня 2022 року                        

№ 153/2022-р «Про відзначення в області Дня Української Державності», з 

метою належного відзначення в Старокостянтинівській міській територіальній 

громаді Дня Української Державності, відповідно до розпорядження міського 

голови від 07 липня 2022 року № 391/2022-рв «Про надання частини чергової 

відпустки  Наталії ШАБЕЛЬНИК», керуючись статтею 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня Української 

Державності (додається). 

 

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених цим 

розпорядженням. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину 

КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                             підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

25 липня 2022 року № 194/2022-р 

 

 

План заходів 

з підготовки та відзначення Дня Української Державності  

 

1. Забезпечити належний благоустрій населених пунктів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, упорядкувати об’єкти 

культурної спадщини, пам’ятники, пам’ятні знаки, місця поховань борців за 

незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, Героїв у війні 

Українського народу проти російського агресора за державну незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України. 

Комунальне підприємство «Ремонтно - будівне   

шляхове підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради, старости старостинських округів; 

до 28 липня 2022 року.  

 

2. Встановити Державний Прапор України на будівлях підприємств, 

установ та організацій в населених пунктах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади. 

Керівники підприємств, установ та організацій; 

до 28 липня 2022 року. 

 

3. Забезпечити проведення покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних 

знаків, місць поховань борців за незалежність України, загиблих героїв у війні 

Українського народу проти російського агресора за державну незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України у 2014 – 2022 роках та хвилин 

мовчання в населених пунктах Старокостянтинівської міської територіальної 

громади.  

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, організаційно-контрольний 

відділ, відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, старости 

старостинських округів; 

28 липня 2022 року. 

 

4. Організувати в бібліотечних, клубних, музейних закладах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади інформаційні, 

патріотично-виховні заходи: тематичні книжково-ілюстративні виставки, 

години історії, години інформування, літературні години,  вікторини, бесіди, 

відеолекторії  «Тернистий  шлях державотворення»; «Наш рід. Ми українці»;
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«Українська держава та свобода – назавжди»; «Держава – символ твоєї 

свободи», «Ми патріоти своєї держави», присвячені Дню української 

Державності. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

27, 28 липня 2022 року. 

 

5. Організувати в закладах освіти інформаційно – освітні, спортивні та 

патріотично – виховні заходи: години українознавства «Прапор нашої України 

має колір жовто-синій»; інформаційні години «Символи державності України», 

«Щоб у серці жила  Батьківщина»; онлайн-челендж «З Україною в серці»; 

онлайн вікторини «Державні символи України», «З любов’ю до України»; веб-

квест «Мандруємо Україною: природні та рукотворні дива», «Мандруємо 

картою України»; відеочелендж читців української поезії; фоточелендж 

«Подорожуємо Україною»; віртуальний фоторепортаж «Україна – ти душа 

великого народу».  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

27, 28 липня 2022 року. 

 

6. Провести спортивні змагання з футболу, волейболу, тенісу, шахів; 

показові виступи з тхеквондо, боксу; легкоатлетичні естафети. 

Управління освіти, відділ молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

27, 28 липня 2022 року. 

 

7. Забезпечити створення в закладах освіти стендів, куточків пам’яті, 

тематичних виставок  творів мистецтва, фотографій і плакатів, присвячених 

пам’яті захисників України: «Україна - незалежна держава», «Видатні 

українці», «Україна і світ», «Україна: від подиху століть до сьогодення», «Вони 

прославили Україну», «Старокостянтинів – частина незалежної України», 

«Процвітання тобі, Україно, моя рідна, моя єдина!», «Україна: Становлення 

незалежності». 

Управління освіти, управління культурної 

політики і ресурсів  виконавчого комітету 

міської ради;    

постійно. 

 

8. Забезпечити проведення засідання круглого столу «Історичні витоки 

українського державотворення» у центральній бібліотеці. 

Управління культурної політики і ресурсів     

виконавчого комітету міської ради; 

27 липня 2022 року об 11 год. 00 хв.
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9. Забезпечити організацію та проведення мистецької акції «Україна – 

непоборна, героїчна та велична!», присвяченої Дню Української Державності 

на майданчику біля центральної бібліотеки. 

Управління культурної політики і ресурсів    

виконавчого комітету міської ради; 

28 липня 2022 року об 11 год. 00 хв. 

 

10. Сприяти проведенню релігійними організаціями Старокостянтинівщини 

молебнів за український народ та за Україну. 

Управління культурної політики і ресурсів    

виконавчого комітету міської ради; 

до 28 липня 2022 року.  

 

11. Забезпечити широке висвітлення заходів із відзначення Дня 

Української Державності в засобах масової інформації, на офіційному сайті 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення; 

липень 2022 року. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради         підпис            Валентина КАМІНСЬКА 


