
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

05 березня 2018 року  Старокостянтинів   № 75/2018-р 

 

Про відзначення 74-ї річниці визволення 

міста від нацистських загарбників 

 

З метою належного відзначення Дня визволення міста 

Старокостянтинова від нацистських загарбників, вшанування воїнів - 

учасників Другої світової війни та керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з відзначення 74-ї річниці визволення міста від 

нацистських загарбників згідно з додатком. 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради 

забезпечити підготовку та проведення заходів. 

 

3. Комунальному ремонтно-будівному шляховому підприємству      

(Тащук В.І.) забезпечити прибирання братських могил воїнам-визволителям, 

які розташовані на території міста, до 09 березня 2018 року. 

 

4. Малому комунальному підприємству «Міськсвітло» (Кухар В.В.) 

забезпечити підключення до електромережі звукопідсилювальної апаратури 

на території Меморіального комплексу до 09 год. 00 хв. 09 березня 2018 

року. 

 

5. Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницькій області (Чубенко A.B.) забезпечити 

охорону правопорядку на території Меморіального комплексу та дотримання 

безпеки дорожнього руху 09 березня 2018 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 

хв. 

 

6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради  

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 1650 (одна тисяча шістсот п’ятдесят) 

грн. 00 коп. на придбання квітів для покладання до братських могил воїнам-

визволителям, які розташовані на території міста, у межах асигнувань, що  

передбачені в бюджеті міста на 2018 рік по КПКВ 0210180 КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 
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до заходів розвитку» на виконання Програми щодо забезпечення заходів 

Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2020 

роки. 

 

7. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів. 

 

8. Контроль за виконанням розпорядженням покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 
 

 

Міський голова                                  підпис                                   М. Мельничук



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

05 березня 2018 року №75/2018-р 

 

Заходи 

з відзначення 74-ї річниці  визволення 

міста від нацистських загарбників 

 

1. Провести:  

урок-реквієм «Вічна пам’ять героям». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, 

березень; 

читацькі конференції «На полях великих битв». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

березень; 

тематичні вечори «Це не викреслити з пам’яті». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

березень; 

літературно-музичну композицію, присвячену Дню визволення міста 

Старокостянтинова. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

06 березня 2018 року. 

історичну годину «Старокостянтинів. Весна. Перемога». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради 

(міська бібліотека для дорослих), 

07 березня 2018 року; 

вшанування учасників Другої світової війни «Пам’ять  тих подій не згасне 

у віках». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

09 березня 2018 року; 

бесіди в гуртках МЦДЮТ «Рокам ніколи пам’яті не стерти». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

12-16 березня 2018 року; 
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Продовження додатка 

мультимедійну презентацію для лідерів учнівського самоврядування 

«Дорогами мужності і слави». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

12 березня 2018 року. 

 

2. Організувати в міських та шкільних бібліотеках книжкові виставки та 

тематичні полиці, присвячені визволенню міста Старокостянтинова від 

нацистських загарбників.  

Управління освіти, відділ культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради;  

березень 2018 року. 

 

3. Покладання квітів до братських могил воїнам-визволителям, які 

розташовані на території міста; поминальна панахида та мітинг на території 

Меморіального комплексу до 74-річниці визволення міста від нацистських 

загарбників. 

Організаційно-контрольний відділ, відділ 

культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської 

ради; 

09 березня 2018 року о 10 год. 00 хв. 

 

4. Забезпечити висвітлення  організації та проведення заходів у засобах 

масової інформації та на офіційному сайті міської ради.  

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ внутрішньої політики управління у 

справах сім’ї та молоді виконавчого  

комітету міської ради, міське 

радіомовлення. 

 

 

 

Керуючий справами                       підпис                                          В.Янзюк 


