
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянтинів 
 

19 січня 2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 14/2018-р 

   

Про відзначення у 2018 році Дня 

Соборності України 

 

 

З метою належного відзначення у 2018 році Дня Соборності України та 

в рамках проведення заходів до 100-річчя подій української революції 1917 – 

1921 років, виховання у громадян почуття патріотизму, на виконання указів 

Президента України від 13 листопада 2014 року №871/2014 «Про День 

Соборності України», від 22 січня 2016 року №17/2016 «Про заходи з 

відзначення 100-ряччя подій Української революції 1917 – 1921 років», 

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

 

 

1. Затвердити план міських заходів з підготовки та відзначення у           

2018 році Дня Соборності України згідно з додатком.  

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити підготовку та проведення заходів, про що 

інформувати відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради до 31 січня 2018 року. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради  

(Камінська В.К.) виділити кошти в сумі 3758 (три тисячі сімсот п’ятдесят 

вісім) гривень 01 копійка для придбання квітів та Державних прапорів 

України у межах асигнувань, що передбачені в бюджеті міста на 2018 рік по 

КПКВ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» на виконання Програми щодо забезпечення заходів 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 

роки. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату даних коштів. 
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5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 
 

 

 

Міський голова                                  підпис                                   М. Мельничук



Додаток 

до розпорядження  

міського голови 

19 січня 2018 року №14/2018–р 

 

План 

міських заходів з підготовки та відзначення у 2018 році Дня Соборності 

України 

 

1.  Провести впорядкування пам’ятних знаків: 47-ми старшинам армії 

УНР, Героям Небесної Сотні і територію Меморіального комплексу. 

Центральна районна лікарня, 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство; 

до 21 січня 2018 року. 

 

2.  Забезпечити належне тематичне оформлення вулиць міста з 

використанням державної символіки, зокрема Державного Прапора України. 

Передбачити у День Соборності України розміщення Державного Прапора 

України на адміністративних будівлях органів влади, підприємств, установ, 

організацій, закладів освіти і культури. 

Комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство, керівники 

підприємств, установ, організацій 

міста, відділ з питань внутрішньої 

політики виконавчого комітету 

міської ради, господарська група; 

до 22 січня 2018 року. 

 

3.  Запропонувати релігійним організаціям міста провести молебні за 

Україну та український народ. 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

до 22 січня 2018 року. 

 

4.  Провести покладання квітів до пам’ятного знаку 47-ми старшинам 

армії УНР, Героям Небесної Сотні, до Меморіального комплексу та до могил 

загиблих за незалежність і єдність України. 

Організаційно-контрольний відділ, 

відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини, 

відділ з питань внутрішньої 

політики, управління соціального  
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захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

22 січня 2018 року о 10 год. 00 хв. 

 

5.  Підготувати і провести урочистості та святковий концерт з нагоди Дня 

Соборності України та 100-ряччя подій Української революції 1917 – 1921 

років у 42 Гарнізонному будинку офіцерів за участю керівництва міста, 

депутатів міської ради, учасників Революції Гідності та антитерористичної 

операції на сході України, громадськості.  

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини, 

відділ з питань внутрішньої 

політики, відділ інформаційного 

забезпечення, організаційно-

контрольний відділ, управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

22 січня 2018 року о 14 год. 00 хв.  

 

6.  Забезпечити підготовку та проведення в закладах освіти і культури 

заходів, присвячених подіям проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР, 100-річчя 

подій Української революції 1917 – 1921 років, на загальну тему  «Одна єдина 

соборна Україна» у формі годин спілкування, «круглих столів», бесід, виставок 

книг, літературно-музичних композицій, малюнків, плакатів, конкурсів на 

кращий твір. 

Управління освіти, відділ 

культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління 

у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

січень 2018 року. 

 

7.  Провести «круглий стіл» серед учнівської молоді на тему «Подвиг 

Героїв Крут – 100 років потому» на базі Старокостянтинівського НВК 

«Спеціалізована школа І ступеня, гімназія». 

Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

30 січня 2018 року. 

 

8.  Забезпечити показ в загальноосвітніх навчальних закладах, у центрі-

музеї «Старий Костянтинів», на сторінці «Молодь Старокостянтинова» в
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мережі «Фейсбук» хронікально-документальних фільмів, присвячених історії 

національно-визвольних змагань початку ХХ ст. в Україні.  

Управління освіти, відділ 

культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління 

у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської 

ради; 

січень 2018 року. 

 

9.  Інформувати мешканців міста про історичне значення подій 

національно-визвольної революції початку ХХ ст.; забезпечити висвітлення 

заходів з відзначення Дня Соборності України в місцевих засобах масової 

інформації, на офіційному сайті виконавчого комітету міської ради та на 

сторінці «Старокостянтинів офіційний» в мережі «Фейсбук». 

Відділ з питань внутрішньої 

політики, відділ інформаційного 

забезпечення виконавчого 

комітету міської ради, міське 

радіомовлення, 

січень 2018 року. 

 

10.  Забезпечити в місцях проведення заходів у зв’язку з відзначенням в 

місті Дня Соборності України охорону громадського порядку та дотримання 

вимог безпеки дорожнього руху. 

Рекомендувати 

Старокостянтинівському відділу 

поліції Головного управління 

Національної поліції України у 

Хмельницькій області; 

січень 2018 року. 
 

 

 

 

 

Керуючий справами          підпис                                      В. Янзюк 

 
 


