
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_05 березня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____68/2021-р_____ 

 

 

Про відзначення 77-ї річниці визволення 

населених пунктів Старокостянтинівсько 

міської територіальної громади від 

нацистських загарбників 

 

 

З метою належного відзначення 77-ї річниці визволення населених пунктів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади від нацистських 

загарбників, вшанування героїчного подвигу воїнів-визволителів, керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів із відзначення 77-ї річниці визволення 

населених пунктів Старокостянтинівської міської територіальної громади від 

нацистських загарбників (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 сумі 5500 (п’ять тисяч п’ятсот) 

гривень 00 копійок  на придбання квітів для покладання до пам’ятників, 

пам’ятних знаків та братських могил воїнам-визволителям, які розташовані на 

території населених пунктів Старокостянтинівської міської територіальної 

громади, передбачених у бюджеті Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік по КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання міської 

програми соціального захисту населення до 2021 року.  

 

4. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ) забезпечити сплату коштів. 
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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 

5 березня 2021 року № 68/2021-р  

 

 

План заходів 

із відзначення 77-ї річниці визволення населених пунктів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади від нацистських 

загарбників 

 

1. Впорядкувати пам’ятники, пам’ятні знаки, братські могили воїнам-

визволителям, які розташовані на території населених пунктів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади.    

 Комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

старости Старокостянтинівської 

міської територіальної громади  

до 5 березня 2021 року. 

 

2. Забезпечити покладання квітів до пам’ятних знаків, братських могил 

воїнам-визволителям, які розташовані на території населених пунктів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, проведення мітингів -

реквіємів до 77-ї річниці визволення населених пунктів Старокостянтинівської 

міської територіальної громади від нацистських загарбників. 

 Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

5-10 березня 2021 року. 

 

3. Провести в закладах загальної середньої освіти Старокостянтинівської 

міської територіальної громади: уроки пам'яті «Ніхто не забутий, ніщо не 

забуте»; години спілкування «Герої не вмирають»; тематичні класні години 

«Сторінками історії Старокостянтинова»; акції «Хвилина пам’яті»; літературно-

музичні заходи «Війною обпалений, працею звеличений – рідний 

Старокостянтинів»; медіа уроки «Весна визволення – березень 1944 року»; 

виставки дитячих малюнків «Хай завжди буде мир»; перегляди документальних 

фільмів про Другу світову війну. 

 Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради;  

5-11 березня 2021 року. 

 

4. Організувати та провести в бібліотечних закладах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади: книжкові виставки, 

огляди літератури «Пам’ятаємо. Шануємо. Славимо», «Хай вічно горить вогонь 

пам’яті», «Хай не згасне пам’ять серця», «Шляхами подвигу і слави», «Роки 
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грізні, героїчні»; години пам’яті «Шана та подвиг, подяка за мир; відео 

презентації «Моє місто у полум’ї війни».  

 Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

5-11 ерезня 2021 року 

 

5. Забезпечити покладання квітів до пам’ятних знаків, які розташовані на 

території Меморіального комплексу. 

 Управління культурної політики і 

ресурсів, управління соціального 

захисту населення, організаційно-

контрольний відділ виконавчого 

комітету міської ради; 

9 березня 2021 року о 10 год. 00 хв.                                                                                                                                     

 

9 Забезпечити широке висвітлення організації та проведення заходів, 

присвячених 77-й річниці визволення населених пунктів Старокостянтинівської 

міської територіальної громади від нацистських загарбників. 

 Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, 

міське радіомовлення; 

9-11 березня 2021 року. 

 
 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради           підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 


