
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

03 грудня   2018 року  Старокостянтинів   № 390/2018-р 

 

Про відзначення у місті Дня 

Збройних Сил України та 

Міжнародного дня волонтерів 
 

 

З метою належного вшанування у місті військових Збройних Сил 

України та волонтерів, які служать справі зміцнення обороноздатності 

нашої держави та збереження її державності, їх безмежної відданості і 

любові до рідної землі, мужності та героїзму, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з відзначення у місті Дня Збройних Сил України 

та Міжнародного дня волонтерів (додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та 

іншим виконавцям забезпечити підготовку та проведення заходів. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                              М. Мельничук



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

03 грудня 2018 року № 390/2018-р 

 

 

 

Заходи 

з відзначення у місті Дня Збройних Сил України та Міжнародного дня 

волонтерів 

 

1. Організувати та провести:  

патріотичні години, уроки мужності, години сильних духом, 

інформаційні години, уроки моралі, уроки милосердя на теми: «Свято 

доблесті і мужності», «На варті Вітчизни», «Вірні сини Батьківщини», 

«Волонтери врятують світ», «Волонтер - людина честі», «Тимурівці нашого 

часу», «Добрі справи сучасних добровольців». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради, бібліотеки міста; 

03-06 грудня 2018 року; 

 

круглий стіл «Поспішайте творити добро». 

 Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого  

комітету міської ради, дитяча художня 

школа; 

04 грудня 2018 року; 

 

інформаційні хвилинки, уроки мужності, години спілкування на теми: 

«Історія виникнення Збройних сил України», «На варті Вітчизни», «Вірні 

сини Батьківщини», «Український воїн – приклад для наслідування». 

 Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, загальноосвітні 

навчальні заклади міста; 

03-06 грудня 2018 року; 

 

конкурс малюнків, конкурс колажів «На варті України». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, загальноосвітні 

навчальні заклади міста; 

03-06 грудня 2018 року; 

 

зустрічі з учасниками бойових дій, учасниками АТО. 
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Продовження додатка 

 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, загальноосвітні 

навчальні заклади міста; 

03-06 грудня 2018 року; 

 

змагання з військово-прикладних видів спорту; тренінгові заняття: 

надання невідкладної допомоги пораненому; спортивні змагання: «Ми – 

майбутні захисники України». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, загальноосвітні 

навчальні заклади міста; 

03-06 грудня 2018 року; 

 

зустрічі юнаків 10-11 класів з курсантами військових навчальних 

закладів. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, загальноосвітні 

навчальні заклади міста; 

03-06 грудня 2018 року; 

  

урочистості, святковий концерт до Дня Збройних Сил України та 

Міжнародного дня волонтера, в 42 ГБО. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради, міський будинок 

культури; 

06 грудня 2018 року об 11 год. 00 хв; 

 

зустріч з Почесним волонтером Олексієм Нарижнєвим. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради,                                           

ДМШ ім. М. Кондратюка; 

07 грудня 2018 року.  

 

2. Забезпечити належне анонсування і широке висвітлення у місцевих 

засобах масової інформації, на сторінці «Молодь Старокостянтинова» у 

соціальній мережі «Фейсбук» та на офіційному сайті міської ради заходів з 

нагоди відзначення Дня Збройних Сил України та Міжнародного дня 

волонтера.
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Продовження додатка 

 

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ з питань внутрішньої політики, 

управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради, 

міське радіомовлення; 

03-07 грудня 2018 року. 

 

 

 

Керуючий справами     підпис                     В. Янзюк 

  

 

 


