
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

07 травня 2019 року  Старокостянтинів   № 141/2019-р 

 

Про відзначення Дня пам’яті та 

примирення і 74-ої річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

 

 

 

З метою належного відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ої річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1.  Затвердити заходи з відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ої 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні згідно з додатком. 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради 

забезпечити підготовку та проведення заходів. 

 

3. Комунальному ремонтно-будівному шляховому підприємству 

виконавчого комітету міської ради (Тащук В.І.) забезпечити прибирання міста, 

території Меморіального комплексу та братських могил воїнам-визволителям, 

які розташовані на території міста, до 08 травня 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 08 травня 2019 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 

 

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради   

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 1800 (одна тисяча вісімсот) грн. 00 коп. 

на придбання квітів для покладання до Меморіального комплексу та братських 

могил 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 Програми щодо 

забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та її виконавчих 

органів на 2016-2020 роки. 
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6.  Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити сплату коштів. 

 

7.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                       М. Мельничук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови  

від 07 травня 2019 року № 141/2019-р 

 

 

Заходи 

з відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ої річниці перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні 

 

1. Встановити Державний Прапор України на будівлях підприємств, 

установ та організацій міста. 

Керівники підприємств, установ та 

організацій; 

травень 2019 року. 

 

1. Провести: 

урок пам’яті «Тих днів не змовкне слава». 

Міська бібліотека для дорослих; 

07 травня 2019 року о 14 год. 00 хв.; 

 

вечір пам’яті «Стоїть обеліск і на нім імена, які вкарбувала навіки війна». 

Міська бібліотека для дорослих; 

07 травня 2019 року о 14 год. 00 хв.; 

 

годину патріотизму «Війна відгриміла, а пам’ять жива». 

Міська бібліотека для дорослих; 

07 травня 2019 року о 14 год. 00 хв.; 

 

історичну годину «Ціна Перемоги: внесок українців у розгромі нацизму». 

Історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів», 

Старокостянтинівський професійний 

ліцей; 

08 травня 2019 року о 10 год. 00 хв.; 

 

2. Організувати книжкову виставку «Стала пам’ять обеліском». 

Міська бібліотека для дорослих; 

з 07 травня по 20 травня 2019 року.  

 

3. Організувати покладання квітів до братських могил воїнам-

визволителям, які розташовані на території міста. 

Організаційно-контрольний відділ, 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

08 травня 2019 року. 
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Продовження додатка 

 

4. Провести тематичний захід «Пам’ять про загиблих – у спадок живим». 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг); 

08 травня 2019 року о 12 год. 00 хв. 

 

5. Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести у храмах 

міста молебнів за мир в Україні та захисників Вітчизни. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

08-09 травня 2019 року. 

 

6. Забезпечити проведення Всеукраїнської акції «Мак пам’яті». 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету міської ради; 

08 травня 2019 року. 

 

7. Провести поминальну панахиду за загиблими у Другій світовій війні та 

мітинг на території Меморіального комплексу до Дня пам’яті та примирення і 

74-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

Організаційно-контрольний відділ, 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

08 травня 2019 року о 10 год. 00 хв. 

 

8. Організувати: майстер-класи з виготовлення червоних маків; класні 

години «День пам’яті та примирення»; години спілкування: «Уклін усім, хто 

край боронив», «Моя рідна Україна», «Ветеран живе поряд», «9 травня – День 

Перемоги», «Наші герої назавжди в наших серцях», «День пам’яті»; акції: 

«Квіти загиблим», «Мак пам’яті»; конкурси малюнків та плакатів «Ніколи 

знову»; тематичні заняття та бесіди «Знаємо і пам’ятаємо!»; диспут «Нові 

погляди на питання Другої світової війни». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

травень 2019 року. 

 

9. Організувати в шкільних бібліотеках книжкові виставки та тематичні 

полиці «Пам’ять про Вас в нашім серці жива»; розмістити інформації в 

куточках для батьків «9 травня – День Перемоги». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 
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Продовження додатка 

 

травень 2019 року. 

 

10. Забезпечити своєчасну виплату разової грошової допомоги, 

передбаченої Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», Законом України «Про жертви нацистських 

переслідувань». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

травень 2019 року. 

 

11. Забезпечити вжиття додаткових заходів щодо поліпшення медичного 

обслуговування ветеранів війни. 

Старокостянтинівські Центри первинної 

медико-санітарної допомоги; 

травень 2019 року. 

 

12. Забезпечити обслуговування ветеранів війни та надавати їм необхідну 

адресну підтримку. 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету міської 

ради; 

травень 2019 року. 

 

13. Провести концертну програму за участю муніципального духового 

оркестру «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» на площі по вул. Ессенська, 2. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

09 травня 2019 року о 18 год. 00 хв. 

 

14. Організувати показ документальних фільмів, присвячених подвигу 

Українського народу у Другій світовій війні. 

Історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів»; 

травень 2019 року.  

 

15. Забезпечити висвітлення організації та проведення заходів у засобах 

масової інформації та на офіційному сайті міської ради. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, 



4 

Продовження додатка 

 

міське радіомовлення; 

травень 2019 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                     підпис                                      В. Янзюк 

 

 


