
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

14 серпня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 243/2019–р 

 

 

Про відзначення у місті Дня 

Державного Прапора України, 28-ї 

річниці незалежності України 
 

 

З метою належного відзначення у місті Дня Державного Прапора 

України та 28-ї річниці незалежності України, на виконання Указу Президента 

України від 11 липня 2019 року № 513/2019 «Про відзначення 28-ї річниці 

незалежності України», розпорядження тимчасово виконувача обов’язків 

голови обласної державної адміністрації від 31.07.2019 № 587/2019-р «Про 

відзначення в області Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці 

незалежності України», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити організаційний комітет з підготовки та відзначення Дня 

Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності України згідно з 

додатком 1. 

  

2. Затвердити план заходів з відзначення у місті Дня Державного Прапора 

України та 28-ї річниці незалежності України (додаються). 

 

3. Затвердити розподіл доручень щодо проведення святкових заходів з 

нагоди відзначення 28-ї річниці незалежності України 24 серпня 2019 року у 

м. Хмельницький згідно з додатком 3. 

 

4. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим 

виконавцям забезпечити реалізацію зазначеного плану заходів та розподілу 

доручень. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

Міський голова                             підпис                                           М. Мельничук 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 14 серпня 2019 року № 243/2019-р 

 

 

Склад організаційного комітету  

з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці 

незалежності України 

 

Мельничук 

Микола Степанович 

- міський голова, голова організаційного 

комітету; 

  

Бондарчук 

Тетяна Володимирівна 

- заступник міського голови, заступник 

голови організаційного комітету; 

  

Гилюк 

Анжеліка Володимирівна 

- завідувач організаційно-контрольного 

відділу виконавчого комітету міської ради, 

секретар організаційного комітету; 

  

Бліщ 

Сергій Степанович 

- завідувач відділу інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради; 

  

Богачук 

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови; 

  

Булич 

Володимир Євгенович 

- начальник Старокостянтинівського 

комбінату комунальних підприємств; 

  

Гладун  

Володимир Іванович 

- директор-редактор міського 

радіомовлення; 

  

Грозян 

Іван Михайлович 

- начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

  

Камінська 

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради; 

  

Кухар 

Володимир Володимирович 

- начальник малого комунального 

підприємства «Міськсвітло»; 

  

Мудрик 

Георгій Володимирович 

- радник міського голови; 
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Муляр 

Василь Ігорович 

- начальник управління культурної політики 

і ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

  

Пасічник 

Анатолій Панасович 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

  

Поліщук 

Дмитро Анатолійович 

- завідувач відділу з питань внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської ради; 

  

Сапчук 

Ірина В’ячеславівна 

- головний редактор редакції газети «Наше 

місто» (за згодою); 

  

Степанишин 

Олександр Дмитрович 

- секретар Старокостянтинівської міської 

ради; 

  

Сторожук 

Іван Вікторович 

- завідувач відділу з питань фізичної 

культури і спорту виконавчого комітету 

міської ради; 

  

Тащук 

Віктор Іванович 

- начальник Старокостянтинівського 

комунального ремонтно-будівного 

шляхового підприємства; 

  

Томчук 

Олександр Вікторович 

- начальник управління у справах сім’ї та 

молоді виконавчого комітету міської ради; 

  

Чубенко 

Анатолій Васильович 

- начальник Старокостянтинівського відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції у Хмельницькій області; 

  

Шабельник 

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                         підпис                                О. Степанишин 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від 14 серпня 2019 року № 243/2019-р 

 

План заходів  

з відзначення у місті  Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці 

незалежності України 

 

1. Упорядкування на території міста об’єктів культурної спадщини, 

пам’ятних знаків і місць поховань борців за незалежність України, загиблих 

учасників Революції Гідності, учасників операції об’єднаних сил, 

антитерористичної операції. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, Старокостянтиннівське комунальне 

ремонтно-будівне шляхове підприємство, 

Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств; 

до 20 серпня 2019 року. 

 

2. Забезпечення належного благоустрою та святково-тематичного 

оздоблення декоративною символікою вулиць міста, придбання прапорів та 

додаткових кріплень до них. 

Старокостянтинівське комунальне 

ремонтно-будівне шляхове підприємство, 

Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств, мале 

комунальне підприємство «Міськсвітло», 

господарська група виконавчого комітету 

міської ради; 

до 23 серпня 2019 року. 

 

3. Оформлення фотовиставки «У рідному краї і серце співає!». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19-28 серпня 2019 року. 

 

4. Проведення тематичних занять у закладах дошкільної освіти  «Я живу в 

Україні». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19-23 серпня 2019 року. 

 

5. Виставка дитячих малюнків «Мрії про Україну: дитячий погляд» у 

закладах дошкільної освіти. 
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Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19-23 серпня 2019 року. 

 

6. Історична стежка «Що вам розповісти про мою Україну?» у закладах 

дошкільної освіти. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19-23 серпня 2019 року. 

 

7. Оформлення тематичних виставок літератури у закладах загальної 

середньої освіти «Від Довженка до Скрябіна». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

19-23 серпня 2019 року. 

 

8. Виставка «Моя земля — це незалежна Україна» у територіальному 

центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

19-23 серпня 2019 року. 

 

9. Виставка художніх робіт учнів Старокостянтинівської дитячої 

художньої школи «Барвиста країна – моя Україна» у фоє міської ради. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

20-31 серпня 2019 року. 

 

10. Конкурс малюнків та віршів «За нашу свободу» у міському центрі 

дитячої та юнацької творчості. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

21 серпня 2019 року о 14 год. 00 хв. 

 

11. Організація та проведення у бібліотеках міста уроків державності, 

інформаційних бесід та хвилинок, тематичних книжкових виставок на теми: 

«Піднімемо прапор нації в серцях», «Щоб стяг синьо-жовтий велично 

здіймався»; «Наш стяг у золоті й блакиті»; «Незалежна і єдина будь навіки, 

Україно»; «Я вірю в майбутнє твоє, Україно»; «Незалежність країни – основа 

нації і народу». 
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Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

21-23 серпня 2019 року. 

 

12. Перегляд відеодобірки «Більше, ніж символ» у історико-культурному 

центрі-музеї «Старий Костянтинів». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

22 серпня 2019 року. 

 

13. Презентація проєкту «Видатні постаті м. Старокостянтинів, що 

вплинули на розвиток суспільства» у міському центрі дитячої та юнацької 

творчості. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

22 серпня 2019 року о 14 год. 00 хв.  

 

14. Організація роботи з представниками релігійних організацій міста 

щодо проведення 24 серпня 2019 року молебнів за Україну та український 

народ. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

до 23 серпня 2019 року. 

 

15. Історичний екскурс «Від Переяславської ради – до 24 серпня               

1991 року» (історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів»). 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

23 серпня 2019 року. 

 

16. Родинне коло для членів сімей загиблих учасників Революції Гідності, 

учасників бойових дій АТО у територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

23 серпня 2019 року. 
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17. Тематична бесіда «Україна - серцю рідна» у міському Кризовому 

центрі. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2019 року. 

 

18. Перегляд відеоролика «Прапор України повіває, синьо-жовтим златом 

сяє» у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2019 року. 

 

19. Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України біля 

приміщення міської ради. 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління освіти, відділ з 

питань внутрішньої політики, 

організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2019 року о 10 год. 00 хв. 

 

20. Покладання квітів до панно «Вічно в пам’яті нашій», меморіальної 

дошки на будівлі виконавчого комітету міської ради Герою України, Герою 

Небесної Сотні Сергію Бондарчуку, могил загиблих учасників АТО та Героя 

України, Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, 

організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2019 року об 11 год. 00 хв. 

 

21. Виставка – розпродаж робіт майстрів декоративно-прикладного 

мистецтва у 42-му гарнізонному будинку офіцерів. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2019 року о 14 год. 00 хв. 

 

22. Урочисті заходи з нагоди 28-ї річниці незалежності України  

(проведення молебнів за Україну та український народ представниками 

релігійних організацій міста, привітання міського голови з Днем незалежності 

України, нагородження кращих працівників трудових колективів міста, 
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святкова культурно-мистецька програма за участю окремих виконавців та 

творчих колективів міста) у приміщені 42-го гарнізонного будинку офіцерів. 

 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління освіти, 

організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2019 року о 14 год. 00 хв. 

 

23. Змагання з рукопашного бою. 

Відділ з питань фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2019 року. 

 

24 Забезпечення у місцях проведення культурно-мистецьких заходів 

охорони громадського порядку, дотримання вимог безпеки дорожнього руху та 

пожежної безпеки. 

Старокостянтинівський відділ поліції 

Головного управління Національної 

поліції у Хмельницькій області, 

Старокостянтинівський РС ГУ ДСНС у 

Хмельницькій області; 

23 серпня 2019 року. 

 

25. Участь делегації міста у святкових заходах у місті Хмельницькому. 

Організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

24 серпня 2019 року. 

 

26. Забезпечення оформлення намету в національному стилі у місті 

Хмельницькому. 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління освіти, управління 

економіки, управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство; 

24 серпня 2019 року. 

 

27. Забезпечення широкого висвітлення у засобах масової інформації 
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заходів з відзначення у місті Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці 

незалежності України. 

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення; 

серпень 2019 року. 

 

 

 

Секретар міської ради                     підпис                                       О. Степанишин 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від 14 серпня 2019 року № 243/2019-р 

 

 

Розподіл доручень 

щодо проведення святкових заходів з нагоди відзначення 28-ї річниці 

незалежності України 24 серпня 2019 року у м. Хмельницький 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Відповідальні 

1. Забезпечення участі у святкових 

заходах делегації міста (25 осіб) у                               

м. Хмельницький 

Секретар міської ради, 

організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської 

ради 

2. Забезпечення транспортом для 

перевезення делегації у                              

м. Хмельницький 

Управління економіки 

виконавчого комітету міської 

ради 

3. Придбання 20 державних прапорів на 

древках (вудках) 

Господарська група виконавчого 

комітету міської ради 

4. Забезпечення участі двох дівчат у 

великих вінках та українському одязі 

у Ході Гідності 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради 

5. Придбання квітів (3 букети) для 

покладання під час Ходи Гідності до 

пам’ятників і пам’ятних знаків 

борцям за незалежність 

Секретар міської ради, 

господарська група виконавчого 

комітету міської ради 

6. Придбання намету 6 м (фронт) на 4 м 

(глибина) 

Секретар міської ради 

7. Забезпечення перевезення намету та 

експозицій до нього, відповідальних 

осіб за оформлення намету та 

майстрів декоративно-прикладного 

мистецтва міста у м. Хмельницький 

Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство, 

Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств, 

управління освіти, управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської 

ради 

8. Забезпечення робіт зі встановлення та 

облаштування намету (5-6 чоловік) 

Секретар міської ради 

9. Формування виставкової експозиції у 

наметі 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління освіти 

виконавчого комітету міської 

ради 

10. Надання підприємствами міста  Управління економіки 
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 інформаційних стендів про свою 

діяльність, основні напрямки роботи та 

зразки продукції для оформлення 

експозиції намету 

виконавчого комітету міської 

ради 

11. Забезпечення участі майстрів 

декоративно-прикладного мистецтва 

міста у святковій виставці у                              

м. Хмельницький 

Управління культурної 

політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської 

ради 

12. Замовлення короваю та святкового 

частування українськими стравами 

Заступник міського голови 

Бондарчук Т.В., директор 

Старокостянтинівського 

професійно-технічного ліцею 

Кучерук С.С. 

13. Виготовлення банера з назвою та 

символікою міста 

Секретар міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради                        підпис                                  О. Степанишин 

 

 

 


