
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

___02  лютого  2022_ року           м. Старокостянтинів                      № ___24/2022-р_____ 

 

 

Про затвердження плану заходів 

з увічнення пам’яті захисників 

України на період до 2025 року   

 

 

З метою належного увічнення пам’яті захисників України в 

Старокостянтинівській міській територіальній громаді, на виконання указів 

Президента України від 14 жовтня 2014 року № 806/2014 «Про День захисника 

України», від 23 серпня 2019 року № 621/2019 «Про День пам’яті захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 

2021 року № 37-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на 

період до 2025 року», розпоряджень  голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 06 грудня 2021 року № 844 «Про затвердження плану заходів 

з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року», від 24 січня 

2022 року № 23/2022-р «Про внесення змін до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 06 грудня 2021 року № 844/2021-р, керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з увічнення пам’яті захисників України на 

період до 2025 року (додається). 

 

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів та інформувати про 

проведену роботу відділ внутрішньої політики  виконавчого комітету міської 

ради до 01 лютого протягом 2022-2026 років. 

 

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                

02 лютого 2022 року № 24/2022-р 

 

 

План 

заходів з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року 

 

1. Забезпечити: 

 

1) підготовку та проведення в населених пунктах Старокостянтинівської 

міської територіальної громади меморіальних, урочистих, культурно-

мистецьких, науково-просвітницьких, музейних та інших тематичних   заходів 

із увічнення пам’яті захисників України за участю представників органів 

місцевого самоврядування, органів виконавчої  влади, духовенства та 

громадських об’єднань. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Щороку; 

 

2) покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних 

дощок захисникам України в пам’ятні дні. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління соціального захисту населення, 

управління освіти, організаційно-

контрольний відділ виконавчого комітету 

міської ради. 

Щороку; 

 

3) упорядження та утримання в належному стані меморіального 

комплексу, пам’ятників і меморіальних дощок на честь захисників України, їх 

місць поховань, зокрема напередодні державних свят та пам’ятних дат. 

Комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради. 

Щороку; 

 

4) запобігання актам вандалізму та руйнуванню  місць поховань захисників 

України, меморіальних комплексів, пам’ятників та меморіальних дощок 
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на їх честь. 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств, комунальне 

підприємство «Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради. 

Щороку; 

 

5) організацію проведення заходів з відзначення ювілейних, пам’ятних та 

історичних дат, міжнародних днів, пов’язаних із вшануванням пам’яті 

захисників України, та покладанням квітів на їх могилах, зокрема до Дня 

пам’яті та примирення, Дня Незалежності України, Дня пам’яті  захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, Дня захисників та захисниць України. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління соціального захисту населення, 

управління освіти, організаційно-

контрольний відділ виконавчого комітету 

міської ради. 

Щороку; 

 

6) проведення тематичних виставок, творів мистецтва, документів, 

фотографій і плакатів, присвячених увічненню пам’яті захисників України. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

Щороку; 

 

7) відвідування військових поховань і військових пам’ятників ветеранами 

війни та членами сімей загиблих (померлих) захисників України. 

Управління соціального захисту населення  

виконавчого комітету міської ради. 

Щороку; 

 

8) проведення «Родинного кола» для сімей загиблих (померлих) учасників 

Революції Гідності та антитерористичної операції.  

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Щороку; 

 

9) проведення щорічного регіонального фестивалю патріотичної 

авторської пісні та поезії «Слава Героям!». 

Управління культурної політики і ресурсів
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виконавчого комітету міської ради.                    

23 травня щороку; 

 

10) проведення національно-патріотичних заходів у закладах культури, 

освіти, а саме: національно-патріотичних уроків та вечорів пам’яті, засідань за 

круглим столом, бесід, тематичних виставок, екскурсій, літературних вечорів, 

флешмобів, присвячених увічненню пам’яті захисників України. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

Щороку. 

 

2. Організувати: 

 

1) проведення конференцій, дискусій, засідань за круглим столом, лекцій 

про подвиги захисників України. 

 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

Щороку; 

 

2) поширення документальних фільмів, присвячених захисникам України, 

у соціальних мережах і на сторінках «Старокостянтинів офіційний», 

«Управління культурної політики і ресурсів», «Молодь та спорт 

Старокостянтинова». 

Управління культурної політики і ресурсів, 

відділ інформаційного забезпечення, відділ 

молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради. 

Щороку; 

   

3) збір за участю музейних установ документальних, фото-, аудіо-, відео 

та інших матеріалів, свідчень, усних історій, які висвітлюють подвиги 

захисників України, та подальше оприлюднення таких матеріалів.  

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради. 

Щороку; 

 

4) фотодокументальні та інформаційні виставки, облаштування постійних і 

тематичних музейних експозицій, віртуальні виставки, культурно-освітні, 

мистецькі та інші заходи, присвячені увічненню пам’яті захисників України.  

Управління культурної політики і ресурсів
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виконавчого комітету міської ради.          

Щороку; 

 

5) створення відеоматеріалів промоційного та документального характеру, 

тематичних радіопрограм, присвячених увічненню пам’яті захисників України. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

відділ інформаційного забезпечення, відділ 

молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради, міське радіомовлення. 

Щороку. 

 

3. Сприяти: 

 

1) проведенню пошукових робіт з метою встановлення невідомих місць 

поховань та імен захисників України всіх поколінь, зокрема борців за 

незалежність України у ХХ ст. та осіб, які загинули (пропали безвісти) в роки 

Другої світової війні.  

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

Щороку; 

 

2) провадженню науково-дослідницької діяльності з увічнення пам’яті 

захисників України. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

Щороку; 

        

3) широкому висвітленню в засобах масової інформації та на офіційному 

сайті міської ради прикладів героїзму захисників України та заходів з увічнення 

пам’яті про них. 

Відділ інформаційного забезпечення, відділ 

внутрішньої політики  виконавчого комітету 

міської ради. 

Щороку; 

 

4) проведення релігійними конфесіями панахид за загиблими 

захисниками України в пам’ятні дні. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради. 

Щороку. 

 

4. Розглянути можливість встановлення відеоспостереження у секторах
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поховань, розташованих на кладовищах, біля пам’ятників захисникам України, 

з включенням зазначених об’єктів до маршрутів патрулювання поліції. 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради. 

Протягом 2022 року. 

 

5. Розглянути питання щодо: 

 

1) увічнення пам’яті захисників України всіх поколінь шляхом 

установлення пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних дощок тощо); 

найменування (перейменування) на їх честь об’єктів місцевої інфраструктури 

(площ, вулиць, провулків тощо), закладів освіт; створення музеїв; установлення  

іменних нагород, премій і стипендій. 

Управління житлово-комунального 

господарства та інфраструктури, управління 

освіти, управління культурної політики і 

ресурсів, відділ внутрішньої політики  

виконавчого комітету міської ради. 

Щороку; 

 

2) організації патронату закладами освіти, культури місць поховань 

захисників України, пам’ятників загиблим  і померлим захисникам Україні. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

Щороку. 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради        підпис                 Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


