
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

07_лютого_2020__ року                     Старокостянтинів                         № ____37/2020-р____ 

 

 

Про вшанування подвигу 

учасників Революції гідності 

та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні 

 

На виконання Указу Президента України від 11 лютого 2015 року                   

№ 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні», з метою належного вшанування пам’яті нашого 

земляка, Героя України, Героя Небесної Сотні Сергія Михайловича 

БОНДАРЧУКА та Героїв України, Героїв Небесної Сотні, загиблих у боротьбі 

за незалежність України під час Революції гідності, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з вшанування подвигу учасників Революції гідності 

та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні (додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим 

виконавцям забезпечити належну підготовку та проведення заходів. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі: 

1) 3900 (три тисячі дев’ятсот) грн 00 коп. для придбання квітів у межах 

асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2020 рік по КПКВ 1014082 «Інші 

заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»; 

2) 5416 (п’ять тисяч чотириста шістнадцять) грн 00 коп. в межах 

асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2020 рік по КПК 0215011 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту» на виконання Комплексної програми  розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Старокостянтинів на 2017-2021 роки для забезпечення проведення 

змагань.  

 

4. Централізованій бухгалтерії управління культурної політики і ресурсів 
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виконавчого комітету міської ради (Вероніка ЗАГОРУЙКО) забезпечити сплату 

коштів, зазначених у п.п. 3.1 розпорядження. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів, зазначених у п.п. 3.2 

розпорядження. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Тетяну БОНДАРЧУК. 

 

 

 

Міський голова                                підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови    

07 лютого 2020 року № 37/2020-р 

 

Заходи 

з вшанування подвигу учасників Революції гідності  

та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

 

1. Впорядкування панно «Вічно в пам’яті нашій», території Меморіального 

комплексу.  

Комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство; 

до 20 лютого 2020 року. 

 

2. Вшанування пам’яті Героя України Сергія Михайловича 

БОНДАРЧУКА, Героїв Небесної Сотні: покладання квітів до меморіальних 

дощок Герою України, Герою Небесної Сотні Сергію Михайловичу 

БОНДАРЧУКУ на будівлях виконавчого комітету міської ради та навчально-

виховного комплексу «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» імені Героя 

України Сергія Михайловича Бондарчука, на могили загиблих учасників АТО, 

ООС; проведення меморіальної ходи від приміщення виконавчого комітету 

міської ради до Меморіального комплексу; проведення панахиди, мітингу біля 

панно «Вічно в пам’яті нашій». 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління соціального захисту 

населення, управління освіти, 

організаційно – контрольний відділ, 

відділ внутрішньої політики  виконавчого 

комітету  міської ради; 

20 лютого 2020 року о 10 год 00 хв. 

 

3. Проведення вечора пам’яті «У їхніх серцях жила Україна» в навчально-

виховному  комплексі «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія»  імені Героя 

України Сергія Михайловича Бондарчука. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

20 лютого 2020 року о 15 год 00 хв. 

 

4. Проведення годин спілкування: «Їх подвигу не буде забуття», «Реквієм 

Небесній Сотні», «Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на 

землі», «Сучасні борці за волю України»; інформаційної хвилинки «Небесна 

Сотня – новий символ незалежності»; бібліотечного уроку «Герої не 

вмирають»; круглого столу «Виклики історії: Революція Гідності»; літературно-

музичної композиції «Вам, наша пам’ять і любов»; переглядів документальних 

фільмів: «Зима, що нас змінила», «Революція Гідності», «20 лютого. Злам - 
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«Слідами революції»»; конкурсу плакатів «Пам’яті Небесної Сотні»; акцій: 

«Майдан у ліцеї. Україна понад усе!», «Ангели тиші»; конференції «Ми 

Сотнею пішли у небо»; зустрічей з учасниками подій на Майдані; відвідування 

Музею захисників України (42 гарнізонний будинок офіцерів); оформлення 

стенду «Вони поміж нас - живі» та книжково-журнальних виставок: «Ті, що 

змінили нашу державу», «Небесна Сотня на варті» в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

з 17 лютого по 20 лютого 2020 року. 

 

5. Організація виставок тематичної літератури: «Найкраща Сотня в небо 

йде», «Сотня, що у вічність у славі летить» та проведення патріотичної години 

«Зима, що нас змінила» в міських бібліотеках. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

20 лютого 2020 року. 

 

6. Організація виставки художніх творів учнів та викладачів дитячої 

художньої школи «За Волю, за кращу ДОЛЮ…» у фоє міської ради. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

18-22 лютого 2020 року.  

 

7. Поширення фільмів, присвячених Героям Небесної Сотні,  в мережі 

«Фейсбук» на сторінці «Старокостянтинів офіційний» та «Молодь 

Старокостянтинова». 

Управління у справах сім’ї та молоді  

виконавчого комітету міської ради; 

20 лютого 2020 року. 

 

8. Проведення відеолекторію та поетичних читань до Дня Героїв Небесної 

Сотні в Регіональному Центрі раннього розвитку дитини. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

20 лютого 2020 року 10 год 00 хв – 14 

год 00 хв. 

 

9. Організація фотовиставки «Майдан… історія нескорених». 

Історико-культурний центр-музей 
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«Старий Костянтинів»;  

20 лютого 2020 року. 

 

10. Проведення міжобласних змагань з легкої атлетики серед юнаків 

(манеж стадіону «Центральний»). 

Відділ з питань фізичної культури і 

спорту виконавчого комітету міської 

ради; 

 

22 лютого 2020 року о 10 год. 00 хв. 

11. Забезпечення широкого висвітлення заходів з підготовки та 

проведення в місті заходів до Дня Героїв Небесної Сотні, присвячених нашому 

земляку, Герою України, Герою Небесної Сотні Сергію Михайловичу 

БОНДАРЧУКУ та Героям України, Героям Небесної Сотні, загиблим у 

боротьбі на незалежність України, у засобах масової інформації. 

Радник міського голови, відділ 

інформаційного забезпечення, відділ 

внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради, міське 

радіомовлення; 

лютий 2020 року. 

 

12. Забезпечення в місцях проведення масових заходів охорони 

громадського порядку та дотримання вимог безпеки дорожнього руху. 

Рекомендувати Старокостянтинівському 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України у 

Хмельницькій області;   

20 лютого 2020 року. 

 

 

 

Керуючий справами                               підпис                         Валентина ЯНЗЮК 

 


