
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_15 березня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____80/2021-р_____ 

 

 

Про затвердження плану заходів із 

вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні на 2021 – 2025 роки 

 

 

З метою належного вшанування подвигу учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, загиблих у боротьбі за незалежність 

України, на виконання Указів Президента України від 13 листопада 2014 року 

№ 872/2014 «Про День Гідності та Свободи» та 11 лютого 2015 року                        

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

пам’яті Героїв Небесної Сотні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

17 лютого 2021 року № 112-р «Про затвердження плану заходів із вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні на 2021 - 2025 роки», керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів із вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021 - 2025 роки. 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених цим 

розпорядженням, та інформувати про їх виконання управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради щорічно до 10 березня. 

 

3. 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 

15 березня 2021 року № 80/2021-р  

 

 

План заходів  

із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні на 2021 - 2025 роки 

 

 

1. Забезпечити:  

1) підготовку та проведення у День Героїв Небесної Сотні та у День 

Гідності та Свободи в населених пунктах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади меморіальних, урочистих, культурно-мистецьких, 

науково-просвітницьких, музейних та інших тематичних заходів за участю 

представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

духовенства та громадських об’єднань. 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління освіти, управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

Щороку; 

 

2) покладання вінків, квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, 

меморіальних дощок Героям Небесної Сотні, подіям Революції Гідності та 

борцям за незалежність України у День Героїв Небесної Сотні та у День 

Гідності та Свободи.  

Управління культурної політики і       

ресурсів, управління освіти, управління 

соціального захисту населення, 

організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради. 

Щороку; 

 

3) облаштування вулиць, провулків, площ, пам’ятних знаків, пов’язаних         

з подіями Революції Гідності та увічненням пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Комунальне підприємство «Ремонтно–

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради. 
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Щороку; 

 

4) проведення національно-патріотичних заходів у закладах освіти, 

військових частинах, закладах культури, а саме: національно-патріотичних 

уроків пам’яті, засідань за круглим столом, бесід, тематичних виставок та 

екскурсій, літературних вечорів, флешмобів, концертних програм, присвячених 

вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічненню пам’яті Героя 

України, Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука, Героїв Небесної Сотні за 

участю родин Героїв Небесної Сотні, активістів, борців за незалежність 

України в ХХ столітті. 

Управління освіти, управління   

культурної політики і ресурсів, 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради. 

2021 - 2025 роки; 

 

2. Організувати: 

1) проведення конференцій, дискусій, засідань за круглим столом, лекцій 

про події Революції Гідності. 

Управління культурної політики і     

ресурсів, управління освіти виконавчого 

комітету міської ради. 

2021  - 2025 роки; 

 

2) поширення документальних фільмів, присвячених подвигу Героїв 

Небесної Сотні та учасників Революції Гідності у соціальній мережі «Facebook» 

на сторінці «Старокостянтинів офіційний», «Молодь та спорт 

Старокостянтинова». 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради. 

2021 - 2025 роки; 

 

3) збір за участю музейних установ документальних, фото-, аудіо-, відео- 

та інших матеріалів, свідчень, усних історій, які висвітлюють події Революції 

Гідності, а також подальше оприлюднення таких матеріалів. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської
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ради. 

2021- 2025 роки; 

 

4) фотодокументальні та інформаційні виставки, облаштування постійних 

та тематичних музейних експозицій про події Революції Гідності, віртуальні 

виставки, культурно-освітні, мистецькі та інші заходи, присвячені вшануванню 

подвигу учасників Революції Гідності та увічненню пам’яті Герої Небесної 

Сотні. 

Управління культурної політики і 

ресурсів, управління освіти виконавчого 

комітету міської ради. 

2021 - 2025 роки; 

 

5) створення відеоматеріалів промоційного та документального 

характеру, тематичних радіопрограм, присвячених подіям Революції Гідності, 

Героям Небесної Сотні.  

Управління культурної політики і 

ресурсів, відділ молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення. 

2021 - 2025 роки; 

 

3. Сприяти: 

1) проведенню релігійними організаціями панахиди за загиблими під час 

Революції Гідності та молебнів за захисниками України. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради. 

Щороку 20 лютого; 

 

2) широкому висвітленню заходів із відзначення Дня Героїв Небесної 

Сотні і Дня Гідності та Свободи в засобах масової інформації, на офіційному 

сайті виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради, міське 

радіомовлення. 
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Щороку протягом листопада - лютого. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


