
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__22 серпня 2022 року                    м. Старокостянтинів                      № __217/2022-р____ 

 

 

Про відзначення Дня Державного 

Прапора України, 31-ї річниці 

незалежності України 

 

 

З метою належного відзначення в населених пунктах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади Дня Державного 

Прапора України, 31- ї річниці незалежності України та керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня Державного 

Прапора України, 31-ї річниці незалежності України (додається). 

 

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених цим 

розпорядженням. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

22 серпня 2022 року  № 217/2022-р 

 

 

План заходів  

з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України, 

 31-ї річниці незалежності України 

 

1. Упорядкування в населених пунктах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 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, 

російсько-української війни. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, 

комунальне підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради, старости 

старостинських округів; 

до 23 серпня 2022 року. 

 

2. Забезпечення належного благоустрою населених пунктів та святково-

тематичного оздоблення декоративною символікою населених пунктів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради, старости 

старостинських округів; 

до 23 серпня 2022 року. 

 

3. Виготовлення вишиваного рушничка ручної роботи для декоративного 

панно з картою громад Хмельниччини в рамках обласного мистецького проєкту 

«Моя вишивана Україна». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

до 23 серпня 2022 року.



2 

 

4. Оформлення інформаційних стендів, книжкових виставок, тематичних 

викладок історичної літератури у бібліотеках закладів загальної середньої 

освіти: «Україна – незалежна держава», «Видатні українці», «Україна і світ», 

«Україна: від подиху століть до сьогодення», «Вони прославили Україну», 

«Моя земля – це незалежна Україна», «Символ свободи та незалежності».  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

22-24 серпня 2022 року. 

 

5. Організація та проведення в бібліотечних закладах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади патріотичних 

інформаційно-освітніх, виховних, виставкових, медійних та інших заходів в 

онлайн форматі, спрямованих на донесення до широкого загалу інформації про 

багатовікову історію, важливі події й персоналії українського державотворення 

та державні символи України на теми: «Прапор миру, вірності і волі», «Мій 

прапор - моя святиня», «Символ є в країні: прапор жовто-синій», «Прапорові 

барви України», «Миті історії української незалежності», «Українські герої в 

літературі», «Люблю Україну мою», «Україна в просторі і часі», «Мрія одна - 

мирна незалежна Україна». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

22-24 серпня 2022 року. 

 

6. Організація та проведення в клубних закладах Старокостянтинівської  

міської територіальної громади тематичних заходів в онлайн форматі: «Прапор 

миру, вірності і волі», «Державний Прапор – символ нації», «Наш прапор гордо 

майорить», «Україна єдина, Україна – це ми», «Незалежна Україна, талановита 

та єдина», «За мир, за незалежність». 

Управління культурної політики і           

ресурсів виконавчого комітету міської ради; 

22-24 серпня 2022 року. 

 

7. Організація виставок архівних документів та літератури, тематичних 

стендів, експозицій, присвячених становленню та розвитку держави, у 

музейних закладах Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Управління культурної політики і             

ресурсів виконавчого комітету міської ради; 

22-24 серпня 2022 року. 

 

8. Презентація поетичної збірки Лідії Ярохно «На терезах вічності» у 

центральній бібліотеці. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

виконавчого комітету міської ради;
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22 серпня 2022 року о 14 год. 00 хв. 

 

9. Організація роботи з представниками релігійних організацій 

Старокостянтинівської міської територіальної громади щодо проведення  

молебнів за Україну та український народ. 

Управління культурної політики і ресурсів       

виконавчого комітету міської ради; 

до 23 серпня 2022 року. 

 

10. Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України біля 

приміщення міської ради та у всіх населених пунктах Старокостянтинівської 

міської територіальної громади. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, відділ внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської ради, 

старости старостинських округів; 

23 серпня 2022 року о 10 год. 00 хв. 

 

11. Виставка творчих робіт випускників комунального освітнього закладу 

в галузі культури «Художня школа» Старокостянтинівської міської ради «З 

Україною в серці» у фоє міської ради. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

серпень 2022 року. 

 

12. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації, на сайті 

виконавчого комітету міської ради заходів із відзначення в населених пунктах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади Дня Державного 

Прапора України та 31- ї річниці незалежності України. 

Відділ інформаційного забезпечення, відділ 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради, міське радіомовлення; 

серпень 2022 року. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради          підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 


