
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

04 березня 2016 року Старокостянтинів 82/2016-р 

 
Про відзначення 72 річниці 

визволення міста 

 

 

З метою належного відзначення Дня визволення міста Старокостянтинова від 

нацистських загарбників, вшанування воїнів-визволителів, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 

1. Затвердити заходи відзначення 72-ї річниці визволення міста від нацистських 

загарбників згідно з додатком. 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити належне виконання заходів. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

Міський голова                                   підпис                                                        М. Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

розпорядження міського голови  

04 березня 2016 року №82/2016-р 

 

Заходи з відзначення 72-ї річниці визволення міста  

від нацистських загарбників 

 

1. Забезпечити прибирання території Меморіалу Пам’яті та вулиць міста.  

КРБШП; 

до 09.03. 2016 року. 

2. Організувати і провести покладання квітів до братської могили воїнам-

визволителям на території Меморіалу Пам’яті та панахиду до 72-ї річниці визволення 

міста від нацистських загарбників. 

Організаційно-контрольний відділ, 

відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

09.03.2016 року. 

3. Організувати та провести урочистості з нагоди 72-ї річниці визволення міста від 

нацистських загарбників у 42 Гарнізонному будинку офіцерів за участю ветеранів Великої 

Вітчизняної війни, учасників бойових дій. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

09.03.2015 року. 

4. Провести уроки історії, «круглі столи» у загальноосвітніх навчальних закладах, 

присвячені 72-ї річниці визволення Старокостянтинова від нацистських загарбників. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

березень 2016 року. 

5. Організувати в міських бібліотеках для дітей та дорослих, у бібліотеках 

навчальних закладів тематичні виставки «Ніхто не забутий, ніщо не забуте»; виставку 

творчих робіт учнів Старокостянтинівської дитячої художньої школи 72 роки Перемога в 

серцях людей». 

Управління освіти, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

березень 2016 року. 

6. Провести у міській бібліотеці для дорослих та дітей годину спогадів «I досі в 

пам’яті ті дні». 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

11.03.2016 року. 

7. Організувати документальну виставку «Хроніка тих часів…» в історико-

культурному центрі - музеї «Старий Костянтинів». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

09.03.2016 року. 
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8. Забезпечити висвітлення проведення заходів у засобах масової інформації та на 

офіційному сайті міської ради. 

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради, 

газета «Наше місто», міське 

радіомовлення; 

березень 2016 року. 

 

 

 

 

Керуючий справами                          підпис             В. Янзюк 

 


