
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

28 квітня 2017 року  Старокостянтинів   № 154 

Про міські заходи з відзначення у 2017 році 

Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 

 

З метою гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій війні, 

ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських 

переслідувань, увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій війні, а також утвердження 

патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства, на виконання Указу 

Президента України від 28 березня 2017 року №84/2017 «Про відзначення у 2017 році Дня 

пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», 

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

 

1. Затвердити міські заходи з відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 

72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні згідно з додатком. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити підготовку та проведення зазначених заходів. 

3. Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління національної 

поліції у Хмельницькій області (Чубенко A.B.) забезпечити охорону громадського 

порядку на місці проведення мітингу, біля Меморіального комплексу, 09 травня 2017 року 

з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. 

4. Старокостянтинівській підстанції ХОЦЕМД (Швець А.І.) забезпечити чергування 

карети швидкої допомоги на місці проведення мітингу, біля Меморіального комплексу,        

09 травня 2017 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                  М. Мельничук



Додаток  

до розпорядження міського голови 

___________ 2017 року №_______ 

 

Міські заходи 

з відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

1. Забезпечити збереження та підтримання в належному стані Меморіального 

комплексу, пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих під час Другої світової 

війни. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, комунальне ремонтно-будівельне 

шляхове підприємство, комбінат комунальних 

підприємств;  

постійно. 

2. Вживати заходів щодо забезпечення проведення роботи, спрямованої на 

посилення турботи про захисників Вітчизни та створення належних умов 

життєзабезпечення ветеранів війни, насамперед учасників бойових дій та інвалідів війни з 

їх числа, а також жертв нацистських переслідувань, сімей загиблих (померлих) воїнів, 

дітей війни. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

постійно. 

3. Забезпечити відвідування ветеранів війни, що перебувають у лікарнях, вживати 

додаткових заходів щодо забезпечення соціально-побутових потреб та потреб у медичній 

допомозі ветеранів війни, насамперед учасників бойових дій та інвалідів війни з їх числа, а 

також учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв 

нацистських переслідувань, сімей загиблих (померлих) воїнів, дітей війни. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

постійно. 

4. Сприяти в установленому порядку розвитку волонтерського руху, діяльності 

громадських об’єднань і релігійних організацій, що надають допомогу та підтримку 

ветеранам війни, учасникам українського визвольного руху часів Другої світової війни, 

жертвам нацистських переслідувань, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, дітям війни. 

Управління соціального захисту населення, відділ 

культури, туризму та охорони культурної спадщини, 

управління освіти, відділ з питань внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської ради; 

протягом 2017 року. 

5. Звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести панахиди за 

жертвами Другої світової війни, молебні за мир та злагоду в Україні, за Захисниками 

Вітчизни. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

до 09 травня 2017 року. 

6. Огляд літератури «Про тих, хто боровся і переміг». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

бібліотеки загальноосвітніх шкіл;  

28 квітня – 05 травня 2017 року. 

7. Виставка-панорама «Війні немає забуття». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

бібліотеки загальноосвітніх шкіл; 

28 квітня – 05 травня 2017 року. 

8. Виставка дитячого малюнка «Перемога очима дітей». 
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Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

бібліотеки загальноосвітніх шкіл; 

28 квітня – 05 травня 2017 року. 

9. Відеоперегляд документальних стрічок «У слові й пісні ожива безсмертна слава 

Перемоги». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

загальноосвітні заклади міста; 

28 квітня – 05 травня 2017 року. 

10. Історична екскурсія «Подвигу твоєму, солдате, вклоняється весь світ». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

02 травня 2017 року. 

11. Огляд літератури «В сірім небі кружляли лелеки, а земля в димовій війні». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

02 травня 2017 року. 

12. Патріотична година «Крокують ветерани посивілі, а перемога завжди молода...». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

02 травня 2017 року. 

13. Виставка художніх творів «Весна переможного року» (фойє міської ради). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

03 травня - 12 травня 2017 року. 

14. Конкурс малюнків на асфальті «Ми за мир!». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

позашкільні заклади міста; 

03 травня 2017 року. 

15. Тематичні виховні години, зустрічі «Події Другої світової війни у пам’яті 

людства». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

загальноосвітні навчальні заклади міста; 

03 травня - 05 травня 2017 року. 

16. Вітання ветеранів Великої Вітчизняної війни. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

загальноосвітні навчальні заклади міста; 

03 травня - 05 травня 2017 року. 

17. Інформаційні п’ятихвилинки. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

загальноосвітні навчальні заклади міста; 

03 травня - 05 травня 2017 року. 

18. Тематичні бесіди «Україна у Другій світовій війні». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

загальноосвітні навчальні заклади міста; 

03 травня - 05 травня 2017 року. 

19. Фотовиставка робіт вихованців СЮТ «Діти за мир на Землі». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

03 травня - 05 травня 2017 року. 

20. Тематична зустріч «Збройні Сили України на сучасному етапі» з майором 

Збройних Сил України Граділем Г.М. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1; 

04 травня 2017 року. 
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21. Виготовлення червоного маку, символу відзначення Дня пам’яті та примирення 

та Перемоги над нацизмом у Європі. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

позашкільні заклади міста; 

до 05 травня 2017 року. 

22. Першість школи з кульової стрільби 10-11 класи. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1; 

05 травня 2017 року. 

23. Проведення хвилинок пам’яті «Пам’ять серця» (діти про рідних, знайомих тощо, 

які є - ветеранами війни, дітьми війни). 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

загальноосвітні навчальні заклади міста;  

05 травня 2017 року. 

24. Показ документального фільму «Українська II світова», присвячений подіям 

березня 1939 року (замок князів Острозьких). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

07 травня 2017 року. 

25. Екскурс в історію «З попелу забуття». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

07 травня 2017 року. 

26. Документальна фотовиставка «Чекай мене, я повернусь» («листівки з фронту»). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

07 травня 2017 року. 

27. Інтерв’ю з ветераном Захрабовим Н.Г. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 

СЮТ; 

08 травня 2017 року. 

28. Презентація друкованих видань 1939-1945 рр. «II світова на шпальтах газет та 

журналів» (замок князів Острозьких). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

08 травня 2017 року. 

29. Провести мітинг, присвячений Дню пам’яті та примирення і 72-й річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (на території Меморіального комплексу). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти, відділ з питань 

внутрішньої політики, організаційно-контрольний 

відділ виконавчого комітету міської ради; 

09 травня 2017 року. 

30. Зустріч з людьми, які під час Другої світової війни пережили трагічні моменти 

життя «Дитинство, обпалене війною» (замок князів Острозьких). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

09 травня 2017 року. 

31. Забезпечити вчасну виплату у 2017 році разової грошової допомоги, 

передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

травень 2017 року. 
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32. Забезпечити виплату у 2017 році разової матеріальної допомоги активістам Ради 

райміської організації ветеранів України. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

травень 2017 року. 

33. Вогник до Дня пам'яті та примирення «Пам'ятаємо минуле, заради майбутнього». 

Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг); 

травень 2017 року. 

34. Організувати широке анонсування та висвітлення підготовки та проведення 

заходів з відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, розміщення на рекламних площах відповідної соціальної 

реклами.  

Редакція газети «Наше місто», міське радіомовлення, 

відділ інформаційного забезпечення, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету міської 

ради; 

травень 2017 року. 

35. Забезпечити висвітлення інформації для молоді з актуальних питань національної 

пам’яті про жертовність українського народу у період Другої світової війни, його вагомого 

внеску у перемогу над нацизмом в групі «Молодь Старокостянтинова» та у соціальних 

мережах. 

Управління у справах сім’ї та молоді виконавчого 

комітету міської ради; 

травень 2017 року. 

 

 

 

 

Керуючий справами                                        підпис                                                В.Янзюк 

 


