
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

16 січня  2019 року  Старокостянтинів   № 13/2019-р 

 

Про відзначення у 2019 році Дня 

Соборності України 
 

 

З метою належного відзначення у 2019 році 100-річчя з дня 

проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та 

Західноукраїнської Народної Республіки, на виконання Указу Президента 

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

України», Указу Президента України від 22 січня 2016 року № 17/2016 «Про 

заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років» 

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

 

1. Затвердити план міських заходів з підготовки та відзначення у         

2019 році Дня Соборності України (додається). 

 

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 

16 січня 2019 року № 13/2019-р 

 

План  

міських заходів з підготовки та відзначення у 2019 році  

Дня Соборності України 

 

1. Провести  впорядкування території Меморіального комплексу. 

Комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство; 

до 21 січня 2019 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 міста. 

Комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство, керівники підприємств, 

установ, організацій міста, господарська  

група виконавчого комітету міської 

ради; 

до 22 січня 2019 року. 

 

3. Запропонувати релігійним конфесіям міста провести молебні за 

Україну та український народ. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

до 22 січня 2019 року. 

 

4. Провести патріотичну акцію «Соборна мати Україна, одна на всіх як 

оберіг» у загальноосвітніх навчальних закладах міста. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

21 січня 2019 року о 16 год. 00 хв. 

 

5. Забезпечити підготовку та проведення в закладах освіти і культури 

міста заходів, присвячених 100-річчю подій проголошення Акта злуки УНР та 

ЗУНР, 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, у формі годин 

спілкування, історико-краєзнавчих конференцій, круглих столів, бесід, 

літературно-музичних композицій, виставок книг, малюнків та плакатів. 

Управління освіти, управління 

культурної політики і ресурсів  
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виконавчого комітету міської ради; 

січень 2019 року. 

 

6. Провести флеш-моб «Ми разом – ми єдині» (Регіональний Центр 

раннього розвитку дитини). 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

22 січня 2019 року о 10 год. 00 хв. 

 

7. Забезпечити показ у загальноосвітніх навчальних закладах, у центрі-

музеї «Старий Костянтинів», на сторінці «Молодь Старокостянтинова» в 

мережі «Фейсбук» хронікально-документальних фільмів, присвячених історії 

національно-визвольних змагань початку ХХ ст. в Україні. 

Управління освіти, управління 

культурної політики і ресурсів, 

управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

січень 2019 року. 

 

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

Соборності України у 42 гарнізонному будинку офіцерів за участю  

керівництва міста, депутатів Старокостянтинівської міської ради, учасників 

Революції Гідності та антитерористичної операції на сході України, 

громадськості. 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

22 січня 2019 року о 15 год. 00 хв. 

 

9. Вшанування родин загиблих (померлих) учасників Революції Гідності 

та антитерористичної операції, членів сімей загиблих військовослужбовців, які 

загинули під час виконання обов’язків військової служби, квітами та виплата 

одноразової матеріальної допомоги. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

22 січня 2019 року. 

 

10. Участь делегації міста в міжобласних урочистих заходах у с. Гуків 

Чемеровецького району Хмельницької області. 
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Управління культурної політики і 

ресурсів, управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

22 січня 2019 року. 

 

11. Підготувати і провести просвітницький лекторій «Нації української 

цвіт», приурочений вшануванню пам’яті  Героїв Крут в приміщенні історико-

культурного центру-музею «Старий Костянтинів». 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління у справах сім’ї та 

молоді виконавчого комітету міської 

ради; 

29 січня 2019 року о 15 год. 00 хв. 

 

12. 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 та на офіційному сайті виконавчого комітету міської ради. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, 

міське радіомовлення; 

січень 2019 року. 

 

 

 

 

Керуючий справами     підпис                            В. Янзюк 

 

 


