
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Про відзначення в місті Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 

 

 

На виконання Указу Президента України від 17 листопада 2000 року №1245/2000 

«Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні», з метою належного 

вшанування пам’яті загиблих жертв війни в Україні в період Другої світової війни, 

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

 

1. Затвердити заходи з відзначення в місті Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні 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 

12 червня  2017 року  Старокостянтинів   №212/2017-р 

 
 

                                                  

 



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

12 червня 2017 року №212/2017-р 

 

Заходи 

з відзначення в місті Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

 

1. Забезпечити прибирання та благоустрій території Меморіального комплексу, 

пам’ятників, братських могил загиблим у Другій світовій війні на території міста. 

Комунальне ремонтно-будівельне шляхове підприємство, 

управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

до 22 червня 2017 року. 

2. Приспустити державний прапор на підприємствах та установах міста під час 

відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 

Управління освіти, відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради;  

22 червня 2017 року. 

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

визволителям на території Меморіального комплексу та панахиду до Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 

Організаційно-контрольний відділ, відділ культури, 

туризму та охорони культурної спадщини виконавчого 

комітет міської ради; 

22 червня 2017 року о 10 год. 00 хв., 

Меморіальний комплекс. 

4. Забезпечити покладання квітів та вінків до пам’ятників, братських могил загиблим 

в роки Другої світової війни на території міста. 

Організаційно-контрольний відділ, відділ культури, 

туризму та охорони культурної спадщини, управління 

освіти виконавчого комітету міської ради;  

22 червня 2017 року. 

5. Організувати у бібліотеках міста та загальноосвітніх навчальних закладах тематичні 

виставки літератури «Війна. Народ. Перемога». 

Управління освіти, відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської ради;  

протягом червня. 

6. Провести годину скорботи «Хай буде мир, хай більше не горить у пеклі війн твоє 

життя, людино!». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

22 червня 2017 року о 12 год. 00 хв., 

бібліотека для дорослих та дітей. 

7. Відеоряд «Хроніки Другої світової війни». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

22 червня 11 год. 00 хв., 

історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів», 

замок князів Острозьких. 

8. Година пам’яті «22 червня - День скорботи». 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

22 червня 2017 року. 

9. Вшанування ветеранів війни «Ми пам’ятаємо». 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 
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22 червня 2017 року. 

10. Рекомендувати релігійним громадам провести у храмах молебні та панахиди за 

загиблими в роки Другої світової війни в Україні. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

22 червня 2017 року. 

11. Забезпечити висвітлення проведення меморіальних заходів у засобах масової 

інформації. 

Відділ інформаційного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради, міське радіомовлення; 

червень 2017 року. 

 

 

 

Секретар міської ради                               підпис                                      О.Степанишин 

 


