
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянтинів 
 

02 березня 2017 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №70/2017-р 

 

Про відзначення 73-ї річниці 

визволення міста від нацистських 

загарбників 

 

 

З метою належного відзначення Дня визволення міста Старокостянтинова від 

нацистських загарбників, вшанування воїнів визволителів та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з відзначення 73-ї річниці визволення міста від нацистських 

загарбників згідно з додатком. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим виконавцям 

забезпечити підготовку та проведення зазначених заходів. 

3. Контроль за виконанням розпорядженням покласти на заступника міського 

голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                  М. Мельничук



Додаток 

до розпорядження міського голови 

02 березня 2017 року №70/2017-р 

 

 

Заходи 

з відзначення 73-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників 

 

1. Провести: 

урок-реквієм «Вічна пам’ять героям». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01-09 березня 2017 року. 

читацькі конференції «На полях великих битв». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01-09 березня 2017 року. 

тематичні вечори «Це не викреслити з пам’яті». 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01-09 березня 2017 року. 

2. Організувати в шкільних бібліотеках виставки книг, присвячені визволенню України 

та міста Старокостянтинова від німецько-фашистських загарбників. 

Управління освіти виконавчого комітету міської ради; 

01-09 березня 2017 року. 

3. Фотовиставка «Історичний реквієм». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради;  

замок князів Острозьких, 

04-12 березня 2017 року. 

4. Історичний урок «В сорок четвертім навесні...». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

(міська бібліотека для дорослих), 

07 березня 2017 року о 14 год. 00 хв. 

5. Покладання квітів до братської могили воїнам-визволителям на території Меморіалу 

Пам’яті, мітинг та панахида до 73-річниці визволення міста від нацистських загарбників. 

Організаційно-контрольний відділ, відділ культури, 

туризму та охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

09 березня 2017 року о 10 год. 00 хв. 

6. Літературно-музична композиція, присвячена Дню визволення                                            

м. Старокостянтинів. 

Міський Центр дитячої та юнацької творчості; 

09 березня 2017 року о 14 год. 00 хв. 

7. Бесіда «А пам’ять священна...». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

09 березня 2017 року. 

8. Забезпечити прибирання території Меморіалу Пам’яті. 

Комунальне ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство; 

до 09 березня 2017 року. 

9. Забезпечити висвітлення організації та проведення заходів у засобах масової 

інформації та офіційному сайті міської ради. 

 

 



2 

Відділ інформаційного забезпечення, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету міської 

ради, газета «Наше місто», міське радіомовлення; 

березень. 

 
 

 

Секретар міської ради                          підпис                                            О. Степанишин 

 


