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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  28 серпня 2021  року                 Старокостянтинів                       № ____280/2021-р_____ 

 

 

Про заходи з відзначення у 2021 році в 

Старокостянтинівській міській територіальній 

громаді Дня пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет 

і територіальну цілісність України 

 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України                          

від 09 червня 2021 року № 614-р «Про заходи з відзначення у 2021 році Дня 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України», з метою вшанування пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з відзначення у 2021 році в Старокостянтинівській 

міській територіальній громаді Дня пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

(додаються). 

 

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених цим 

розпорядженням, з урахуванням проведення протиепідемічних заходів, 

пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

подати до 15 вересня 2021 року управлінню соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради інформацію про стан їх виконання для 

узагальнення та інформування Хмельницької обласної державної адміністрації, 

до 01 жовтня 2021 року 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 5900 (п’ять тисяч дев’ятсот) гривень       

00 копійок для забезпечення проведення заходів по КЕКВ 2282 «Окремі заходи 

по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
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розвитку» КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» на виконання Комплексної програми соціальної 

підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей 

загиблих учасників АТО, 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 у межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

4. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ) забезпечити сплату коштів. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Ольгу ТРОЯН. 

 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

28 серпня 2021 року № 280/2021-р 

 

Заходи 

з відзначення у 2021 році в Старокостянтинівській міській територіальній 

громаді Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

 

1. Забезпечити проведення: 

загальноміської ходи в пам'ять про загиблих в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради,  

громадські організації та об’єднання (за згодою), 

29 серпня 2021 року; 

 

тематичних виставок, перегляд фільмів, інших інформаційних заходів, 

присвячених вшануванню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі 

за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

Рекомендувати військовим частинам,                               

28 серпня  – 31 серпня 2021 року; 

 

тематичних заходів: уроків історії України, уроків мужності й пам’яті, 

лекцій, семінарів, бесід, засідань «круглих столів», вечорів пам’яті, 

присвячених героїзму захисників України, за темами: «Мужність і відвага крізь 

покоління», «Історії героїв АТО/ООС: Ми боремося за українську землю», 

«Стратегічний об’єкт Донбасу – місто Іловайськ». 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради, 

постійно; 

 

виставок художніх творів, творів мистецтва, історичних документів, 

експозицій з архівних фото- і художніх матеріалів, присвячених пам’яті воїнів, 

які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України, за темами: «Уклін живим, загиблим – слава», «Герої не вмирають», 

«Земляки – герої України», «Сила Нескорених!». 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради,  

серпень – вересень 2021 року; 

 

бесід з учнями щодо запобігання актам вандалізму та руйнуванню 

меморіальних комплексів, пам’ятників та меморіальних дошок на честь 

захисників України, а також місць поховань загиблих (померлих) осіб, які 
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брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час 

проведення антитерористичної операції на сході України. 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради, 

постійно; 

 

зустрічей з членами сімей загиблих захисників України. 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради, 

постійно; 

 

заходів у рамках Всеукраїнської акції пам’яті «Сонях». 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради, 

29 серпня 2021 року; 

 

інформаційних хвилинок з нагоди Дня пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України, під час проведення уроку у 2021-2022 році. 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради, 

01 вересня 2021 року. 

 

2. Організувати: 

урочисте покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць 

поховань захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

29 серпня 2021 року; 

 

зустріч з членами сімей загиблих захисників України з метою виявлення 

проблемних питань їх соціального забезпечення та вжиття заходів для їх 

вирішення. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

29 серпня 2021 року; 

 

приспущення Державного Прапора України на адміністративних будівлях 

органів державної влади, державних підприємств, установ і організацій, у 

військових частинах. 

Керівники органів державної влади, державних 

підприємств, установ і організацій
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командири військових частин, 

29 серпня 2021 року; 

 

виготовлення та розповсюдження стилізованого знака пам’яті «Сонях». 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету міської ради, 

28 серпня – 29 серпня 2021 року; 

 

демонстрування документальних фільмів про захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України на офіційному сайті управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради та у соціальній мережі «Facebook» на 

офіційній сторінці історико-культурного центру-музею «Старий Костянтинів» 

на сторінці «Костянтин Острозький». 

Історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів», 

29 серпня 2021 року; 

 

поширення інформаційного повідомлення «Дай нам силу і відвагу – 

Україні на славу» на офіційному сайті управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської ради та у соціальній мережі «Facebook» 

на сторінці «Міські бібліотеки». 

Міська бібліотека для дітей,                                  

28 серпня 2021 року; 

 

поширення інформаційного повідомлення «Іловайськ. Пам’ятаємо! Не 

забудемо» на офіційному сайті управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради та у соціальній мережі «Facebook» на 

сторінці «Міські бібліотеки». 

Міська бібліотека для дорослих,                      

28 серпня – 31 серпня 2021 року; 

 

поширення інформаційного повідомлення «Герої не вмирають» на 

офіційному сайті управління культурної політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради та у соціальній мережі «Facebook» на сторінці «Міські 

бібліотеки». 

Міська бібліотека для дорослих і дітей,           

28 серпня 2021 року; 

 

поширення відеороликів «29 серпня – День пам’яті захисників України», 

«День пам’яті захисників» на офіційному сайті управління культурної
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політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради та у соціальній мережі 

«Facebook» на офіційній сторінці історико-культурного центру-музею «Старий 

Костянтинів» на сторінці «Костянтин Острозький». 

Історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів», 

29 серпня 2021 року; 

 

поширення інформаційного повідомлення «Загинули за єдність України» 

на офіційному сайті управління культурної політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради та у соціальній мережі «Facebook» на офіційній сторінці 

історико-культурного центру-музею «Старий Костянтинів» на сторінці 

«Костянтин Острозький». 

Історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів», 

29 серпня 2021 року; 

 

патронат навчальними закладами місць поховань (могил) захисників 

України в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної 

операції на сході України. 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради, 

постійно; 

 

широке висвітлення заходів із вшанування пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України. 

 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення,  

28 серпня – 31 серпня 2021 року.  

 

3. Вживати додаткових заходів з упорядження пам’ятних знаків, місць 

поховань захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України. 

Комунальне підприємство комбінат комунальних 

підприємств Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради, 

до 29 серпня 2021 року. 

 

4. Сприяти проведенню релігійними громадами міста панахиди за
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загиблими в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради,  

29 серпня 2021 року. 

 

5. Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення у 2021 році в 

Старокостянтинівській міській територіальній громаді Дня пам’яті захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, забезпечити: 

охорону громадського порядку та безпеки дорожнього руху. 

Рекомендувати Старокостянтинівському відділу 

поліції № 1 Хмельницького районого відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області, 

29 серпня 2021 року; 

 

належне медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження заходів. 

Управління охорони здоров’я та медичного 

забезпечення виконавчого комітету міської ради, 

29 серпня 2021 року; 

 

використання посадовими особами місцевого самоврядування, 

державними службовцями та представниками громадськості як елементу одягу 

стилізованого знака пам’яті «Сонях». 

Органи виконавчої влади, виконавчий комітет 

Старокостянтинівської міської ради, громадські 

організації та об’єднання, 

29 серпня 2021 року. 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради         підпис                Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 
 


