
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про міські заходи з відзначення у 2016 році 

Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 

 

 

 

З метою належного вшанування мужності і героїзму переможців нацизму та 

увічнення пам’яті про жертви у Другій світовій війні, на виконання Указу Президента 

України від 08.04.2016 року № 130/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня Пам’яті та 

примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», керуючись 

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

 

1. Затвердити міські заходи з відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 

71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, згідно з додатком. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради та іншим виконавцям: 

2.1 забезпечити підготовку та проведення зазначених заходів; 

2.2 інформацію про виконання заходів надати до 12 травня та 01 червня 2016 року 

відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради (Цісарук І.О.) 

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 

 

29 квітня 2016 року  Старокостянтинів   №157/2016-р 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

29 квітня 2016 року № 157/2016-р 

Міські заходи 

з підготовки і відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

 

1. Забезпечити збереження та підтримання в належному стані меморіалів, 

пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих під час Другої світової війни. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, КРБШП, ККП; 

постійно. 

2. Вживати заходів щодо забезпечення проведення роботи, спрямованої на посилення 

турботи про захисників Вітчизни та створення належних умов життєзабезпечення 

ветеранів війни, насамперед учасників бойових дій та інвалідів війни з їх числа, а також 

жертв нацистських переслідувань, сімей загиблих (померлих) воїнів, дітей війни. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

постійно. 

3. Забезпечити відвідування ветеранів війни, що перебувають у лікарнях, вживати 

додаткових заходів щодо забезпечення соціально-побутових потреб та потреб у медичній 

допомозі ветеранів війни, насамперед учасників бойових дій та інвалідів війни з їх числа, 

а також учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв 

нацистських переслідувань, сімей загиблих (померлих) воїнів, дітей війни. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

постійно. 

4. Сприяти в установленому порядку розвитку волонтерського руху, діяльності 

громадських об’єднань і релігійних організацій, що надають допомогу та підтримку ветеранам 

війни, учасникам українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертвам 

нацистських переслідувань, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, дітям війни. 

Управління соціального захисту населення, відділ 

культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету міської 

ради; 

протягом 2016 року. 

5. Звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести панахиди за 

жертвами Другої світової війни, молебні за мир та злагоду в Україні, за захисниками 

Вітчизни. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

до 09 травня 2016 року. 

6. Провести мітинг, присвячений Дню пам’яті та примирення і 71-й річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти, відділ з питань 

внутрішньої політики, організаційно-контрольний 

відділ виконавчого комітету міської ради; 

08-09 травня 2016 року. 
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7. Забезпечити проведення просвітницьких та культурно-мистецьких заходів у 

навчальних закладах та закладах культури міста, військових частинах, присвячених Дню 

пам’яті та примирення і 71-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти, управління у справах 

сім’ї та молоді виконавчого комітету міської ради, 

рекомендувати Старокостянтинівському гарнізону; 

травень 2016 року. 

8. Організувати презентації архівних матеріалів, виставок, присвячених подіям Другої 

світової війни, а також самовідданості захисників України у боротьбі за її свободу, 

незалежність та територіальну цілісність. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

травень 2016 року. 

9. Забезпечити проведення у навчальних закладах міста тематичних військово-

патріотичних заходів, уроків мужності, лекцій, залучивши до участі у них ветеранів війни, 

борців за незалежність України у XX столітті, учасників бойових дій. 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

травень 2016 року. 

10. Забезпечити проведення зустрічей двох поколінь воїнів Другої світової війни та 

учасників АТО з учнями навчальних закладів міста на тему «Одна родина у двох війнах». 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

травень 2016 року. 

11. Уживати заходів із висвітлення в засобах масової інформації актуальних питань 

життя ветеранів, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, 

жертв нацистських переслідувань, спогадів учасників та очевидців подій Другої світової 

війни. 

Редакція газети «Наше місто», міське 

радіомовлення, відділ інформаційного 

забезпечення, відділ з питань внутрішньої політики  

виконавчого комітету міської ради; 

протягом 2016 року. 

12. Організувати широке анонсування та висвітлення підготовки та проведення 

заходів з відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, розміщення на рекламних площах відповідної 

соціальної реклами.  

Редакція газети «Наше місто», міське 

радіомовлення, відділ інформаційного 

забезпечення, відділ з питань внутрішньої політики  

виконавчого комітету міської ради; 

травень 2016 року. 

13. Забезпечити вчасну виплату у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої 

законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви 

нацистських переслідувань». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

травень 2016 року. 
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14. Забезпечити виплату у 2016 році разової матеріальної допомоги активістам Ради 

райміської організації ветеранів України. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

травень 2016 року. 

15. Забезпечити у місцях проведення заходів з відзначення у 2016 році Дня пам’яті та 

примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні охорону 

громадського порядку, дотримання вимог безпеки дорожнього руху, належний медичний 

супровід. 

Рекомендувати Старокостянтинівському ВП ГУ НП 

Хмельницькій області, Старокостянтинівській 

центральній районній лікарні, 
Старокостянтинівській підстанції Хмельницької 

станції швидкої допомоги і екстреної медицини; 

травень 2016 року. 

 

 

 Керуючий справами                            підпис                                  В. Янзюк 

 

 


