
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

08 жовтня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 307/2019–р 

 

 

Про відзначення Дня захисника 

України, Дня Українського козацтва, 

Дня створення Української 

повстанської армії 
 

 

З метою належного відзначення Дня захисника України, Дня Українського 

козацтва, Дня створення Української повстанської армії, керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Затвердити заходи з відзначення Дня захисника України, Дня 

Українського козацтва, Дня створення Української повстанської армії 

(додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради 

забезпечити підготовку та проведення затверджених заходів. 

 

3. Комунальному ремонтно-будівному шляховому підприємству       

(Тащук В.І.) забезпечити прибирання території Меморіального комплексу та 

братських могил воїнам–визволителям, які розташовані на території міста, до 

11 жовтня 2019 року. 

 

4. Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницькій області (Чубенко А.В.) забезпечити 

охорону правопорядку на території Меморіального комплексу та дотримання 

безпеки дорожнього руху 11 жовтня 2019 року з 10 год 00 хв до 11 год 00 хв. 

 

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради   

(Камінська В.К.) виділити кошти в сумі:  

1) 2500 (дві тисячі п’ятсот) грн 00 коп. у межах асигнувань, передбачених 

у бюджеті міста на 2019 рік по КПКВ 0213133 «Інші заходи та заклади 

молодіжної політики» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» на виконання 

міської цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання   
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дітей та молоді на 2019-2022 роки для забезпечення організації командних 

змагань «Запекла теренівка»; 

2) 5430 (п’ять тисяч чотириста тридцять) грн 00 коп. для придбання квітів 

у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2019 рік по КПКВ 

0210180 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» на виконання Комплексної 

програми соціальної підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали 

участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході 

України, та вшанування пам’яті загиблих на 2019-2023 роки; 

3) 75000 (сімдесят п’ять тисяч) грн 00 коп. у межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті міста на 2019 рік по КПКВ 0813242 КЕКВ 2730 «Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання 

міської програми соціального захисту населення до 2021 року, затвердженої 

рішенням 16 сесії Старокостянтинівської міської ради від 27 грудня 2016 року 

за № 13 на матеріальну допомогу родинам загиблих (померлих) учасників 

Революції Гідності та антитерористичної операції та членам сімей загиблих 

військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової 

служби, згідно з додатком 2. 

 

6. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити сплату коштів, передбачених п. 5.1, п. 5.2. 

 

7. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Шабельник Н.І.) забезпечити сплату коштів, передбачених п. 5.3. 

 

8. Контроль за виконанням розпорядженням покласти на заступника  

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                         підпис                                 М. Мельничук 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від 08 жовтня 2019 року № 307/2019-р 

 

Заходи  

з відзначення Дня захисника України, Дня Українського козацтва, Дня 

створення Української повстанської армії 

 

 

1. Виставка художніх робіт учнів дитячої музичної школи «За Україну, за 

долю, за честь і волю» (фоє міської ради). 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

з 10 жовтня по 15жовтня 2019 року. 

2. Урок патріотизму «Свято доблесті і мужності». 

Міська бібліотека для дорослих; 

10 жовтня 2019 року о 12 год 00 хв. 

3. Покладання квітів до пам’ятних знаків, які розташовані на території 

Меморіального комплексу, до могил загиблих учасників АТО, ООС та Героя 

України, Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука. 

Організаційно-контрольний відділ, 

управління культурної політики і 

ресурсів, управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

11 жовтня 2019 року о 10 год 00 хв. 

4. Урочистості та святкова програма «В єдності наша сила» з нагоди 

відзначення Дня захисника України, Дня Українського козацтва, Дня створення 

УПА (проведення спільної молитви керівників релігійних конфесій, привітання 

міського голови, нагородження, вшанування сімей загиблих учасників АТО, 

ООС та Героя України, Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука, концерт у 42 

Гарнізонному будинку офіцерів). 

Керуючий справами, організаційно-

контрольний відділ, управління 

культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

11 жовтня 2019 року о 14 год 00 хв. 

5. Патріотична година «Я син твій, Україно, і твій одвічний захисник».  

Міська бібліотека для дорослих і 

дітей; 

11 жовтня 2019 року о 12 год 00 хв. 

6. Фотовиставка «Козацькому роду нема переводу». 

Історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів»; 
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Продовження додатка 

 

з 11 жовтня по 15 жовтня 2019 року. 

7. Конкурс дитячих малюнків «День захисника України». 

Центр комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю; 

11 жовтня 2019 року. 

8. Командні змагання  «Запекла теренівка» на території замку князів 

Острозьких. 

Старокостянтинівський осередок 

НСОУ «Пласт» спільно з історико-

культурним центром-музеєм «Старий 

Костянтинів», управлінням у справах 

сім’ї та молоді виконавчого комітету 

міської ради; 

14 жовтня 2019 року о 12 год 00 хв.  

9. Організація та проведення у навчальних закладах міста: 

вшанування пам’яті воїнів АТО, ООС - випускників закладів освіти міста, 

які загинули на сході України (покладання квітів, хвилина мовчання); 

виховних годин «Козаку найперше - воля, козаку найперше - честь!»; 

військово-спортивних змагань серед учнів 9-11 класів «Майбутні 

захисники Вітчизни»;  

військово-туристичних змагань у Попівецькому лісі; 

конкурсу малюнків «Українській армії, слава!»;  

перегляду кінофільму «Хроніки Української повстанської армії»;  

виставки літератури в бібліотеках навчальних закладів «Історія створення 

УПА», «Ми козацького роду нащадки»; 

зустрічі з учасниками АТО, ООС; 

оформлення експозиції «Відповідь нескореного народу»; 

волонтерської акції «Далека дорога на схід», «Оберег для солдата»; 

ярмарку-розпродажу домашньої випічки. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

з 01 жовтня по 14 жовтня 2019 року. 

10. Висвітлення організації та проведення заходів у засобах масової 

інформації та на офіційному сайті міської ради.  

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради, 

міське радіомовлення; 

жовтень 2019 року. 

 

Керуючий справами    підпис            В. Янзюк 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 08 жовтня 2019 року № 307/2019-р 

 

Список 

осіб на виплату матеріальної допомоги до Дня захисника України 

 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім'я, по-батькові Сума Категорія 

1 Бондарчук Тетяна Володимирівна 
5000,00 дружина загиблого Героя 

Небесної Сотні 

2 Бородаченко Ганна Григорівна 
5000,00 член сім'ї загиблого 

військовослужбовця 

3 Білик Галина Андріївна 
5000,00 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

4 Вігель Валерій Федорович 
5000,00 член сім’ї померлого 

учасника АТО 

5 Герасименко Надія Григорівна 
5000,00 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

6 Загоруйко Валентина Михайлівна 
5000,00 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

7 Мандибура Олександр Іванович 
5000,00 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

8 Обухівська Галина Сергіївна 
5000,00 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

9 Обухівська Людмила Павлівна 
5000,00 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

10 Погончук Надія Вікторівна 
5000,00 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

11 Поліщук Марія Зіновіївна 
5000,00 член сім’ї померлого 

учасника АТО 

12 Саліпа Дмитро Григорович 
5000,00 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

13 Ткаченко Тетяна Юріївна 
5000,00 член сім'ї загиблого 

військовослужбовця 

14 Яневич Тамара Анатоліївна 
5000,00 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

15 Яроцька Валентина Михайлівна  
5000,00 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

 

 

 

Керуючий справами                                 підпис                                        В. Янзюк 


