
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 16 листопада 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____402/2021-р_____ 

 

 

Про відзначення Дня Гідності та Свободи 

 

 

З метою належного відзначення в Старокостянтинівській міській 

територіальній громаді Дня Гідності та Свободи, вшанування громадянського 

подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності, патріотизму і 

мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей і 

європейського курсу держави, на виконання Указу Президента України від              

13 листопада 2014 року № 872/2014 «Про День Гідності та Свободи», 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів із відзначення Дня Гідності та Свободи 

(додається). 

 

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. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по КЕКВ  

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку»: 

в сумі 3000 (три тисячі) гривень 00 копійок по КПКВ 0213133 «Інші заходи 

та заклади молодіжної політики» на виконання Цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019 - 2022 роки, 

затвердженої рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 17 лютого               

2017 року № 24/VII, для забезпечення організації та проведення військово-

спортивного багатоборства; 

в сумі 4320 (чотири тисячі триста двадцять) гривень 00 копійок по КПКВ 

0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на виконання 
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Програми щодо забезпечення заходів Старокостянтинівської міської ради та               

її виконавчих органів на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 21 грудня 2020 року № 5/2/ХIII, на 

придбання квітів для покладання до пам’ятних знаків, могил загиблих 

учасників Революції Гідності, антитерористичної операції, які розташовані на 

території Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови             

16 листопада 2021 року № 402/2021-р 

 

 

План заходів із відзначення Дня Гідності та Свободи 

 

1. Упорядкування в населених пунктах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади пам’ятних знаків і місць поховань загиблих учасників 

Революції Гідності, операції об’єднаних сил, антитерористичної операції.   

 Комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

старости старостинських округів;                   

до 20 листопада 2021 року 

 

2. Проведення історичного екскурсу «Здобуття свободи. Хронологія подій» в 

соціальній мережі Facebok, на офіційній сторінці історико-культурного центру-

музею «Старий Костянтинів».   

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

16-21 листопада 2021 року 

 

3. Організація та проведення в бібліотечних закладах Старокостянтинівської 

міської територіальної громади циклу патріотичних інформаційно-освітніх 

заходів «Україна – країна нескорених» (фотовиставки, відеогодини мужності, 

відеоуроки гідності та інші заходи на теми: «Майдан – фортеця духу», 

«Українці: історія нескорених», «Майдан. Революція Гідності», «Живе в народу 

пам’ять про героїв», «Вільні творять майбутнє». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;             

16-21 листопада 2021 року 

 

4. Організація та проведення в клубних закладах Старокостянтинівської 

міської територіальної громади культурно-мистецьких заходів в онлайн режимі, 

демонстрація відеоматеріалів, документальних фільмів, присвячених ролі та 

місцю Помаранчевої революції, Революції Гідності у становленні Української 

державності. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                       

16-21 листопада 2021 року 

 

5. Організація та проведення в закладах загальної середньої освіти 

Старокостянтинівської міської територіальної громади: інформаційних бесід та 

вітрин «Україна: єдина і неділима», «Вони пройшли через вогонь і зброю», 
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«Земляки – герої України»; конкурсів та виставок дитячих малюнків                

«Україна – країна гідності і свободи», «Мій рідний край, що зветься Україна», 

«Я славлю свою рідну Україну»; виховних годин «Допоки пам’ять в серці не 

згасає», «Шукаючи Європу, ми знайшли Україну»; тематичних занять                  

«Ми маленькі патріоти», «Ми маленькі козачата»; квест-гри «Стежками 

гідності»; тематичного флешмобу «Ми - українці»; читацьких конференцій, 

усних журналів, круглих столів «Минуле стукає в наші серця», «Україна вільна, 

демократична держава», «Революція Гідності. Згадаймо головне».  

 Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16-21 листопада 2021 року 

 

6. Проведення відеолекторію «Боротьба за гідність і свободу» у 

Регіональному Центрі раннього розвитку дитини. 

 Управління соціального захисту       

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

17 листопада 2021 року о 12 год. 00 хв. 

 

7. Організація перегляду хронікально-документального фільму до Дня 

Гідності та Свободи в територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету міської ради. 

 Управління соціального захисту населення  

виконавчого комітету міської ради;                     

19 листопада 2021 року о 09 год. 00 хв. 

 

8. Організація та проведення військово-спортивного багатоборства на базі 

Старокостянтинівської ЗОШ I-III ступенів № 1. 

 Відділ молоді та спорту виконавчого    

комітету міської ради; 

19 листопада 2021 року 

 

9. Покладання квітів до меморіальних дощок Герою України, Герою 

Небесної Сотні Сергію Бондарчуку та загиблим учасникам антитерористичної 

операції, до пам’ятних знаків, панно «Вічно в пам’яті нашій», розташованих на 

території Меморіального комплексу, могил загиблих учасників Революції 

Гідності, антитерористичної операції. 

 Управління культурної політики і     

ресурсів, управління соціального захисту 

населення, управління освіти, відділ 

внутрішньої політики, організаційно – 

контрольний відділ виконавчого комітету 

міської   ради,    старости     старостинських 
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 округів; 

21 листопада 2021 року о 10 год. 00 хв. 

 

10. Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації, на 

сайті міської ради заходів із відзначення в населених пунктах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади Дня Гідності та Свободи. 

 Відділ інформаційного забезпечення,     

відділ внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради, міське радіомовлення; 

листопад 2021 року. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 


