
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

27 квітня 2018 року  Старокостянтинів   № 148/2018-р 

 

Про міські заходи з відзначення у 

2018 році Дня пам’яті та примирення 

і 73-ї річниці перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні 
 

 

З метою гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій 

світовій війні, ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, 

жертв нацистських переслідувань, увічнення пам’яті загиблих у Другій 

світовій війні, а також утвердження патріотизму та національної гідності, 

консолідації суспільства, на виконання Указу Президента України від                   

26 березня 2018 року № 85/2018 «Про відзначення у 2018 році Дня пам’яті та 

примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», 

відповідно до розпорядження міського голови від 25 квітня 2018 року                   

№ 115/2018-рвс «Про відрядження Мельничука М.С., Савіцького В.В.», 

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

 

1. Затвердити міські заходи з відзначення у 2018 році Дня пам’яті та 

примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

(додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити підготовку та проведення зазначених заходів. 

 

3. Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницькій області (Чубенко А.В.) забезпечити 

охорону громадського порядку на місці проведення мітингу біля 

Меморіального комплексу 09 травня 2018 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. 

 

4. Старокостянтинівській підстанції ХОЦЕМД (Швець А.І.) забезпечити 
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чергування карети швидкої допомоги на місці проведення мітингу, біля 

Меморіального комплексу 09 травня 2018 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                            підпис                                    В. Богачук



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

27 квітня 2018 року № 148/2018-р 

 

 

Міські заходи  

з відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

 

1. Забезпечити збереження та підтримання в належному стані 

Меморіального комплексу, 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, комунальне ремонтно-

будівне шляхове підприємство, комбінат 

комунальних підприємств; 

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. Забезпечити вчасну виплату у 2018 році разової грошової допомоги, 

передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

травень 2018 року. 
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Продовження додатка 

 

5. 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 2018 року. 

 

6. Звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести панахиди 

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

Захисників Вітчизни. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради;  

до 05 травня 2018 року. 

 

7. Виставка дитячого малюнка у загальноосвітніх навчальних закладах  

«Перемога очима дітей».  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

02 – 08 травня 2018 року. 

 

8. Виставка художніх творів «Війні немає забуття» (фойє міської ради). 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради;  

03 - 10 травня 2018 року. 

 

9. Тематичні виховні години, зустрічі з ветеранами війни, дітьми війни 

«Події Другої світової війни у пам’яті людства». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні 

заклади міста;  

02 – 08 травня 2018 року. 

 

10. Вітання ветеранів війни учнями загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Продовження додатка 

 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні 

заклади міста;  

02 – 08 травня 2018 року. 

 

11. Перегляд документальних фільмів, присвячених завершенню Другої 

світової війни у Європі та ролі українського народу у тих подіях. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні 

заклади міста;  

02 – 08 травня 2018 року. 

 

12. Тематичні бесіди «Україна у Другій світовій війні». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні 

заклади міста;  

02 – 08 травня 2018 року. 

 

13. Фотовиставка робіт вихованців СЮТ «Діти за мир на Землі». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

02 – 08 травня 2018 року. 

 

14. Зустріч учнівської молоді, вихованців міського ЦДЮТ з Почесним 

громадянином міста,  Ветераном Великої Вітчизняної війни Захрабовим Н.Г. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради;  

04 травня 2017 року. 

 

15. Виготовлення червоного маку, символу відзначення Дня пам’яті та 

примирення та Перемоги над нацизмом у Європі. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, позашкільні заклади міста; 

до 08 травня 2018 року. 

 

16. Проведення хвилинок пам’яті «Пам’ять серця» (розповіді дітей про 

рідних, знайомих, які є ветеранами війни, дітьми війни). 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні навчальні 

заклади міста;  

04 травня 2018 року. 
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Продовження додатка 

 

17. Виставка тематичної літератури у шкільних бібліотеках та міських 

бібліотеках для дітей та дорослих «Їх подвиг житиме вічно у наших серцях». 

Управління освіти, відділ культури, туризму 

та охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради;  

02 – 08 травня 2018 року. 

 

18. Показ документального фільму «Українська ІІ світова», присвячений 

подіям березня 1939 року  (замок князів Острозьких).   

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради;  

08 травня 2018 року. 

 

19. Провести мітинг-реквієм, панахиду, покладання квітів до Дня пам’яті 

та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

(на території Меморіального комплексу). 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління освіти, 

відділ з питань внутрішньої політики, 

організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

09 травня 2018 року. 

 

20. Забезпечити висвітлення інформації для молоді з актуальних питань 

національної пам’яті про жертовність українського народу у період Другої 

світової війни, його вагомого внеску у перемогу над нацизмом в групі 

«Молодь Старокостянтинова» у соціальній мережі «Фейсбук». 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

травень 2018 року. 

 

21. Організувати широке анонсування та висвітлення підготовки та 

проведення заходів з відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, розміщення на 

рекламних площах відповідної соціальної реклами.  

Міське радіомовлення, відділ інформаційного 

забезпечення, відділ з питань внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської ради;  

травень 2018 року. 

 

 

Секретар міської ради                     підпис                                     О. Степанишин 


