
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

14 серпня 2017 року  Старокостянтинів   № 279 

 

Про відзначення у місті Дня 

Державного Прапора України та 

26-ї річниці незалежності України 

 

 

На виконання Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 132/2017 «Про 

відзначення 26-ї річниці незалежності України», розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 21.06.2017 №459/2017-р «Про відзначення в області 26-ї 

річниці незалежності України», з метою гідного відзначення в місті державних свят та 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з відзначення у місті Дня Державного Прапора України 

та 26-ї річниці незалежності України згідно з додатком. 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради забезпечити 

реалізацію плану заходів, про що поінформувати відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради до 27 серпня 2017 року для подальшого інформування 

Хмельницької обласної державної адміністрації. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                  М. Мельничук



Додаток 

до розпорядження міського голови 

__________ 2017 року №_________ 

 

 

План 

заходів з відзначення у місті Дня Державного Прапора України та  

26-ї річниці незалежності України 

 

1. Упорядкування на території міста об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, 

пам’ятних знаків та місць поховань загиблих учасників Революції гідності, учасників АТО. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівське комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство, Старокостянтинівський 

комбінат комунальних підприємств; 

до 21 серпня 2017 року. 

 

2. Забезпечення належного благоустрою та святково-тематичного оздоблення 

державною символікою вулиць міста, стадіону «Центральний». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівське комунальне ремонтно-будівне 

шляхове підприємство, мале комунальне підприємство 

«Місьсвітло», Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств, господарська група; 

до 23 серпня 2017 року. 

 

3. Організація поїздки членів сімей загиблих у зоні АТО в Марійський духовний 

центр в Зарваниці Теребовлянського району Тернопільської області. 

Кризовий центр управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

20 серпня 2017 року. 

 

4. Проведення лекції по міському радіомовленню «Прапор України повіває, синьо-

жовтим златом сяє». 

Управління соціального захисту населення, відділ з 

питань внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради, міське радіомовлення; 

22 серпня 2017 року. 

 

5. Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України біля приміщення 

міської ради. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань внутрішньої політики, 

організаційно-контрольний відділ, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв.  

 

6. Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, до Панно «Вічно в 

пам’яті нашій», до меморіальної дошки на будівлі виконавчого комітету міської ради Герою 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjcgLDqtsnVAhWHDpoKHVRsCxcQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F_(%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD)&usg=AFQjCNF8ihCX8cbFLAf3ngljw_A-UnBlYw
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України, Герою Небесної Сотні Сергію Бондарчуку, до  могил загиблих учасників АТО та 

Героя України, Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

23 серпня 2017 року об 11год. 00 хв.  

 

7. Участь делегації міста у святкових заходах до 26-ї річниці незалежності на майдані 

Незалежності у м. Хмельницький. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, організаційно-контрольний відділ, 

управління економіки, управління у справах сім’ї та 

молоді, господарська група виконавчого комітету 

міської ради. 

24 серпня 2017 року о 07 год. 00 хв. 

 

8. Урочисті заходи з нагоди 26-ї річниці Незалежності України на стадіоні 

«Центральний» (проведення молебню за Україну та український народ представниками 

різних християнських конфесій, привітання міського голови з Днем незалежності; вручення 

відзнаки виконавчого комітету міської ради «За мужність та героїзм» учасникам АТО; 

виступи колективів художньої самодіяльності, артистів). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, організаційно-контрольний відділ, відділ з 

питань внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; 

24 серпня 2017 року. 

 

9. Забезпечення звучання в громадському транспорті міста до Дня Незалежності 

України українських національно-патріотичних пісень. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління економіки виконавчого комітету 

міської ради;  

24 серпня 2017 року. 

 

10. Виставка робіт декоративно-прикладного мистецтва «Україна серцю рідна» під 

час проведення святкових заходів на стадіоні «Центральний». 

Управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради; 

24 серпня 2017 року. 

 

11. Чемпіонат міста з футболу серед чоловіків, присвячений 26-й річниці 

незалежності України. 

Відділ з питань фізичної культури і спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

22-24 серпня 2017 року. 

 

12. Демонстрація тематичних фільмів та мультфільмів на базі навчальних закладів, 

історико-культурного центру «Старий Костянтинів», присвячених подіям 1991 року та 

розвитку України за роки незалежності. 

Управління освіти, відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління у справах сім’ї та 

молоді виконавчого комітету міської ради; 

серпень – вересень 2017 року. 
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13. Виставка художніх робіт СДХШ «Ти, моя Україно!» у фойє міської ради; 

фотовиставка «Старокостянтинів за роки незалежності: 1991-2017» в історико-культурному 

центрі-музеї «Старий Костянтинів».   

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

21-31 серпня 2017 року. 

 

14. Проведення у закладах освіти фотовиставки «Мальовнича Україна», тематичних 

занять «Рідна земле, моя», тематичних виставок літератури у міських та шкільних 

бібліотеках. 

Управління освіти, відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської ради; 

серпень - вересень 2017 року. 

 

15. Розміщення зовнішньої соціальної реклами до 26-ї річниці незалежності України, 

отриманої від Хмельницької обласної державної адміністрації. 

Відділ з питань внутрішньої політики, управління 

економіки, господарська група виконавчого комітету 

міської ради; 

серпень 2017 року. 

 

16. Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення 26-ї річниці незалежності 

України охорону громадського порядку, дотримання вимог безпеки дорожнього руху, 

медичне супроводження та пожежну безпеку.  

Старокостянтинівський ВП ГУНП у Хмельницькій 

області; Старокостянтинівський РС ГУ ДСНС у 

Хмельницькій області, КЗ «Старокостянтинівський 

ПМСД»; 

23-24 серпня 2017 року. 

 

17. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації теми українського 

державотворення та заходів з відзначення в місті 26-ї  річниці незалежності України. 

Відділ з питань внутрішньої політики, відділ 

інформаційного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради, міське радіомовлення; 

серпень - вересень 2017 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                       підпис                                                   В. Янзюк 

 

 

 


