
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

08 лютого 2016 року  Старокостянтинів   № 40/2016-р 

 

Про проведення у місті тижня пам’яті, 

присвяченого нашому земляку, Герою України, 

Герою Небесної Сотні Сергію Михайловичу 

Бондарчуку та Героям України, Героям 

Небесної Сотні, загиблим у боротьбі за 

незалежність України 

 

 
З метою належного вшанування пам’яті нашого земляка, Героя України, Героя 

Небесної Сотні Сергія Михайловича Бондарчука та Героїв України, Героїв Небесної 

Сотні, загиблих у боротьбі за незалежність України та керуючись ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Провести у місті 16-23 лютого 2016 року тиждень пам’яті, присвячений нашому 

земляку, Герою України, Герою Небесної Сотні Сергію Михайловичу Бондарчуку та 

Героям України, Героям Небесної Сотні, загиблим у боротьбі за незалежність України. 

2.  Затвердити план заходів з підготовки та проведення у місті тижня пам’яті, 

присвяченого нашому земляку, Герою України, Герою Небесної Сотні Сергію 

Михайловичу Бондарчуку та Героям України, Героям Небесної Сотні, загиблим у 

боротьбі за незалежність України (далі - заходи), згідно з додатком. 

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим виконавцям 

забезпечити належні підготовку та проведення заходів. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                  М. Мельничук



Додаток 

до розпорядження 

міського голови 

08 лютого 2016 року №40/2016-р 

 

План заходів 

з підготовки та проведення у місті тижня пам’яті, присвяченого нашому земляку, Герою 

України, Герою Небесної Сотні Сергію Михайловичу Бондарчуку та Героям України, 

Героям Небесної Сотні, загиблим у боротьбі за незалежність України 

 

1. Упорядкування пам’ятного знака Героям Небесної Сотні, панно «Вічно в 

пам’яті нашій», території Меморіалу Пам’яті. 

КРБШП; 

до 16 лютого 2016 року. 

 

2. Фотовиставка «Герої не вмирають» та показ документального фільму «Зима, яка 

нас змінила», присвячених подіям Революції Гідності та подвигу Героїв Небесної Сотні 

(історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів»). 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

16-23 лютого 2016 року. 

 

3. Фотовиставка «Нескорена громада», присвячена подіям Революції Гідності, 

учасниками яких були мешканці нашого міста, та подвигу Героїв Небесної Сотні (в 

приміщенні виконавчого комітету міської ради). 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

16-23 лютого 2016 року. 

 

4. Проведення уроків пам’яті, уроків мужності, присвячених Герою України 

Сергію Михайловичу Бондарчуку та Героям Небесної Сотні, годин спілкування, 

конференцій, тематичних лекцій, «круглих столів», інформаційних хвилинок на тему 

«Герої не вмирають», літературно-музичних композицій «Не зрадьмо Небесну Сотню», 

перегляду документальних фільмів про Героя України Сергія Михайловича Бондарчука 

та Героїв Небесної Сотні, тематичних виставок літератури «Небесна Сотня на варті», 

обговорення книг про Героя України Сергія Михайловича Бондарчука та Героїв 

Небесної Сотні у закладах освіти міста. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16-23  лютого 2016 року. 

 

5. Проведення конкурсу на кращий твір на тему «Подвиг земляка, Героя України 

Сергія Михайловича Бондарчука вічно житиме у наших серцях» та конкурсу малюнків, 

плакатів на тему «Вічна слава і пам’ять Героям Небесної Сотні» у загальноосвітніх 

навчальних закладах.  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16-23 лютого 2016 року. 

6. Проведення відкритої першості Старокостянтинівської ДЮСШ і міста з легкої 

атлетики на честь Героя України Сергія Михайловича Бондарчука. 
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Управління освіти, відділ з питань фізичної 

культури і спорту виконавчого комітету 

міської ради; 

20-21 лютого 2016 року. 

 

7. Проведення громадянської панахиди біля пам’ятного знака Героям Небесної 

Сотні, покладання вінків до пам’ятного знака Героям Небесної Сотні, панно «Вічно в 

пам’яті нашій». Флеш-моб «Слава Героям Небесної Сотні» біля пам’ятного знаку 

Героям Небесної Сотні. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, організаційно-

контрольний відділ, управління у справах 

сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради; 

19 лютого 2016 року 14 год. 00 хв. 

 

8. Проведення вечора пам’яті «Їм у віках судилося безсмертя», присвяченого 

Герою України Сергію Михайловичу Бондарчуку, Героям Небесної Сотні та подіям 

Революції Гідності у кінокультурному центрі. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління у справах 

сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради спільно з відділом культури, 

національностей, релігій та туризму 

райдержадміністрації; 

22 лютого 2016 року 14 год. 00 хв. 

 

9. Вшанування пам’яті Героя України Сергія Михайловича Бондарчука, 

покладання вінків до його могили. 

Виконавчий комітет міської ради; 

19 лютого 2016 року 09 год. 30 хв.-11 год. 00 

хв. 

 

10. Проведення уроку Гідності «Від революції до гідного життя», уроку-реквієму 

«Героям України слава!» та вечора-реквієму «Зима, що нас змінила» у міських 

бібліотеках. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

16-23 лютого 2016 року. 

 

11. Презентація експозиції «Народні герої Старокостянтинівщини», присвяченої 

воїнам, які загинули під час бойових дій в зоні АТО (історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів»). 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

16-23 лютого 2016 року. 

 

12. Фізичні читання, присвячені пам’яті Героя України, Героя Небесної Сотні, 

вчителя-методиста, вчителя фізики Бондарчука Сергія Михайловича на базі навчально-

виховного комплексу «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя України  
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Сергія Михайловича Бондарчука, за участю представників департаменту освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, Малої академії наук України. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

23 лютого 2016 року. 

 

13. Забезпечення широкого висвітлення заходів з підготовки та проведення у місті 

тижня пам’яті, присвяченого нашому земляку, Герою України, Герою Небесної Сотні 

Сергію Михайловичу Бондарчуку та Героям України, Героям Небесної Сотні, загиблим 

у боротьбі за Незалежність України, у засобах масової інформації. 

Газета «Наше місто», міське радіомовлення, 

відділи з питань внутрішньої політики, 

інформаційного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради; 

лютий 2016 року. 

 

14. Забезпечення в місцях проведення масових заходів охорони громадського 

порядку, дотримання вимог безпеки дорожнього руху та належного медичного 

супроводу. 

Рекомендувати Старокостянтинівському ВП 

ГУ НП України у Хмельницькій області, ЦРЛ 

16-23 лютого 2016 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                          підпис                                        В. Янзюк 

 

 


