
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про відзначення у місті 

Дня Збройних Сил 

України 

 

 

З метою вшанування всіх військових Збройних Сил України, які служать справі 

зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки нашої держави, збереження у пам’яті 

сьогоднішніх і майбутніх нащадків подвигів багатьох поколінь воїнів-захисників, їх 

безмежної відданості і любові до рідної землі, мужності та героїзму, на виконання 

Постанови Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 року «Про День Збройних Сил 

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

 

1. Затвердити заходи з відзначення у місті Дня Збройних Сил України згідно з 

додатком. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити підготовку та проведення зазначених заходів. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т. В. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                М. Мельничук 

 

 

09 листопада 2016 року  Старокостянтинів   №433/2016-р 

 
 

                                                  

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

09 листопада 2016 року №433/2016-р 

 

Заходи 

з відзначення у місті Дня Збройних Сил України 

   

1. Провести: інформаційні години «Історія створення Збройних Сил України», 

«Свято доблесті і мужності», години спілкування «Український воїн – приклад для 

наслідування», уроки мужності «З повагою і гордістю до захисників Вітчизни», «На варті 

Вітчизни»; круглі столи «Я знаю героїв своєї країни», диспути «Яка армія потрібна моїй 

країні».  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні заклади 

міста; 

01-06 грудня 2016 року. 

2. Провести екскурсії до військових частин міста. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні заклади 

міста; 

09 листопада -06 грудня 2016 року. 

3. Оформити фотовиставки «Святкуємо День Збройних Сил України». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні заклади 

міста; 

06-09 грудня 2016 року. 

4. Оформити книжкові виставки: «Українська армія – школа мужності», «День         

Збройних Сил України», «Вірні сини Батьківщини», «Життя української армії», «Захист 

Батьківщини – святий обов’язок кожної людини», «Уклін всім, хто край свій боронить», 

«Героїв стежина – від батька до сина». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні заклади 

міста; 

01-09 грудня 2016 року. 

5. Організувати зустрічі з воїнами АТО «Уклін всім, хто край свій боронить». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні заклади 

міста; 

07 листопада-06 грудня 2016 року. 

6. Провести змагання з військово-прикладних видів спорту, тренінгові заняття: 

надання невідкладної допомоги пораненному, спортивні змагання: «Ми – майбутні  

захисники України». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні заклади 

міста; 

01-06 грудня 2016 року. 

7. Оформити мультимедійні презентації «Озброєння родів військ Збройних Сил 

України». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні заклади 

міста; 

01-09 грудня 2016 року. 
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8. Взяти участь у акціях «Листи героям», «Подарунок солдату». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні заклади 

міста; 

06-09 грудня 2016 року. 

9. Організувати та провести святковий концерт до Дня Збройних Сил України. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради спільно з 42 ГБО. 

Велика зала 42 ГБО 05 грудня 2016 року. 

10. Виставка учнівських художніх робіт «Українська армія очима дітей». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

42 ГБО 05-06 грудня 2016 року. 

11. Організувати та провести:  

патріотичну годину «Служу Вітчизні, служу миру». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, 

міська бібліотека для дітей; 

06 грудня 2016 року. 

урок мужності «Величне ім’я-захисник Вітчизни». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, 

міська бібліотека для дорослих; 

06 грудня 2016 року. 

годину сильних духом «Є така професія – захищати Україну». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, 

міська бібліотека для дорослих і дітей; 

06 грудня 2016 року. 

12. Провести День відкритих дверей в історико-культурному центрі-музеї «Старий 

Костянтинів» (безкоштовні екскурсії для військовослужбовців та ветеранів військової 

служби). 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, 

історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів»; 

06 грудня 2016 року. 

13. Змагання з настільного тенісу. 

Відділ з питань з фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

08 грудня 2016 року. 

14. Забезпечити належне анонсування і широке висвітлення у місцевих засобах 

масової інформації заходів з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України. 

Відділ інформаційного забезпечення, відділ 

внутрішньої політики виконавчого комітету  
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міської ради, редакція газети «Наше місто», 

міське радіомовлення. 

09 листопада -09 грудня 2016 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                підпис                                             В. Янзюк 

 


