
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про відзначення у місті Дня 

Гідності та Свободи 

 

 

З метою належного відзначення в місті Дня Гідності та Свободи, вшанування 

громадянського подвигу, патріотизму і мужності людей, які виступили на захист 

демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір, на 

виконання Указів Президента України від 13.11.2014 року № 872/2014 «Про День Гідності 

та Свободи», від 06.10.2016 року №436/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня Гідності та 

Свободи», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.10.2016 року 

№471/2016-р «Про заходи з відзначення у 2016 році Дня Гідності та Свободи», керуючись 

ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з нагоди відзначення у місті Дня Гідності та Свободи згідно з 

додатком. 

2. Відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради 

(Цісарук І.О.) інформувати управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю обласної державної адміністрації про проведені заходи до 21.11.2016 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

08 листопада 2016 року  Старокостянтинів   №431/2016-р 

 
 

Міський голова підпис                              М. Мельничук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

08листопада2016 року №431/2016-р 

 

Заходи  

з нагоди відзначення у місті Дня Гідності та Свободи 

 

1. Здійснити благоустрій та прибирання території Меморіалу Пам’яті, пам’ятного 

знаку Героям Небесної Сотні. 

Комунальне ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство; 

18 – 21 листопада 2016 року. 

2. Організація та проведення в бібліотеках міста для дітей та дорослих, у шкільних 

бібліотеках уроків державності та патріотичних годин, виставок тематичної літератури з 

нагоди Дня Гідності та Свободи.  

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

     17 – 21 листопада 2016 року. 

3. Організувати та провести фотовиставку про участь мешканців міста в подіях 

Помаранчевої революції, Революції Гідності «Нескорена громада» в приміщенні 

виконавчого комітету міської ради, центрі-музеї «Старий Костянтинів». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

     18 – 21 листопада 2016 року. 

4. Поширення документальних фільмів, присвячених подіям Революції Гідності серед 

молоді в соціальних мережах. 

Управління у справах сім’ї та молоді виконавчого 

комітету міської ради; 

17 – 21 листопада 2016 року. 

5. Провести на території Меморіалу Пам’яті урочистий меморіальний захід, 

панахиду та здійснити покладання квітів до панно «Вічно в пам’яті нашій», пам’ятного 

знаку Героям Небесної Сотні, до меморіальних дощок та могили Герою України, Герою 

Небесної Сотні С.М. Бондарчуку, до меморіальних дощок загиблим за незалежність 

України. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, організаційно-контрольний відділ, 

управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський професійний ліцей, КП ПЕТГ 

«Тепловик»; 

     21 листопада 2016 року, 10 год. 00 хв. 

6. Провести мистецько-просвітницький захід з нагоди Дня Гідності та Свободи 

«Революція Гідності – захист Незалежності України» в приміщенні актової зали ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

     21 листопада 2016 року, 15 год. 00 хв. 

7. Організувати та провести у загальноосвітніх навчальних закладах години 

спілкування, загальношкільні лінійки, уроки мужності, перегляд документальних фільмів, 

зустрічі учнів шкіл з учасниками Революції Гідності.  

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

     16 – 21 листопада 2016 року. 



 

2 

8. Висвітлити заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи в місцевих засобах масової 

інформації та на офіційному сайті міської ради. 

 Газета «Наше місто», міське радіомовлення, відділ 

інформаційного забезпечення, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету міської 

ради; 

21 – 26 листопада 2016 року. 

 

 

 

Керуючий справами    підпис                             В. Янзюк 

 

 


