
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

02 грудня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 368/2019–р 

 

 

Про відзначення в місті Дня 

Збройних Сил України та 

Міжнародного дня волонтера 
 

 

З метою належного вшанування в місті військових Збройних Сил України 

та волонтерів, які служать справі зміцнення обороноздатності нашої держави 

та збереження її державності, їх мужності та героїзму, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з відзначення в місті Дня Збройних Сил України та 

Міжнародного дня волонтера (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 Тетяну БОНДАРЧУК. 

 

 

 

Міський голова     підпис        Микола МЕЛЬНИЧУК 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

02 грудня 2019 року № 368/2019-р 

 

Заходи 

з відзначення в місті Дня Збройних Сил України та Міжнародного дня 

волонтера 

 

1. Організувати та провести:  

патріотичні години, уроки мужності, години сильних духом, 

інформаційні години, уроки милосердя, бесіди на теми:  «Збройні Сили 

України – слава, гордість, міць країни», «Волонтери - люди доброї волі», 

«Сьогодні славить вся країна своїх захисників», «Волонтери – провісники 

добра і благодійності», «Свято доблесті і мужності», «На варті Вітчизни», 

«Вірні сини Батьківщини», «Волонтери: мобілізація добра» в бібліотеках 

міста. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

03-06 грудня 2019 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», 

«Волонтери врятують світ» у закладах загальної середньої освіти. 

 Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

03-06 грудня 2019 року; 

спортивні змагання «Ми – майбутні захисники України». 

 Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

03-06 грудня 2019 року; 

зустрічі з учасниками бойових дій, учасниками АТО. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

03-06 грудня 2019 року; 

спортивні змагання, спортивні естафети, рухливі та дидактичні ігри  на 

теми: «Сильні, спритні, відважні», «Прикордонники і порушники». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

03-06 грудня 2019 року; 

міські змагання із військово-спортивного багатоборства до річниці 

Збройних Сил України та пам’яті воїнів, що загинули в АТО, на базі                

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3. 
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Управління освіти, відділ з питань 

фізичної культури і спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

05 грудня 2019 року о 15 год 00 хв; 

урочистості, святковий концерт до Дня Збройних Сил України та 

Міжнародного дня волонтера (42 Гарнізонний будинок офіцерів). 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 42-й Гарнізонний будинок 

офіцерів; 

06 грудня 2019 року об 11 год 00 хв; 

вітальні листівки до Міжнародного дня волонтера (Центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю). 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

грудень 2019 року.  

 

2. Забезпечити належне анонсування і широке висвітлення в 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. 

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ з питань внутрішньої політики, 

управління у справах сім’ї та молоді  

виконавчого комітету міської ради, 

міське радіомовлення; 

грудень 2019 року. 

 

 

 

Керуючий справами    підпис                    Валентина ЯНЗЮК 

  

 

 


