
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

19 червня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____172/2020-р____ 

 

 

Про відзначення Дня скорботи і 

вшанування жертв війни в Україні 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 17 листопада 2000 року         

№ 1245 «Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні», 

розпорядження міського голови від 17 червня 2020 року № 147/2020-рвс «Про 

надання частин чергової відпустки МЕЛЬНИЧУКУ М.С.», враховуючи вимоги 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2», керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з відзначення Дня скорботи і вшанування жертв 

війни в Україні (додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим 

виконавцям забезпечити виконання заходів. 

 

3. Комунальному ремонтно-будівному шляховому підприємству       

(Віктор ТАЩУК) забезпечити прибирання Меморіального комплексу та 

братських могил воїнам-визволителям, які розташовані на території міста, до  

20 червня  2020 року.  

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради   

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 900 (дев’ятсот) грн 00 коп. на 

придбання квітів для покладання до Меморіального комплексу та братських 

могил воїнам-визволителям у межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 

міста на 2020 рік на фінансування державних та місцевих культурно-

мистецьких заходів по КПКВ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку». 
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5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови Тетяну БОНДАРЧУК. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                підпис                           Володимир БОГАЧУК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

19 червня 2020 року № 172/2020-р 

 

Заходи 

з відзначення Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні 

 

1. Встановити 22 червня 2020 року державні прапори з чорними стрічками 

на будівлях підприємств, установ та організацій міста. 

Керівники підприємств, установ та 

організацій; 

22 червня 2020 року. 

 

2. Покладання квітів з нагоди відзначення Дня скорботи і вшанування 

жертв війни в Україні до Меморіального комплексу, братських могил воїнам-

визволителям, які розташовані на території міста. 

Організаційно-контрольний відділ, 

управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

22 червня 2020 року о 10 год. 00 хв. 

 

3. Подати в газету «Наше місто» статтю на тему: «Старокостянтинів у вирі 

Другої світової війни». 

Історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів»; 

до 22 червня 2020 року. 

 

4. Організувати книжкову виставку «Пам’ятаємо минуле, думаємо про 

майбутнє». 

Міська бібліотека для дорослих; 

протягом червня 2020 року. 
 

5. Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести в храмах 

міста молебнів за мир в Україні та захисників Вітчизни. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого міської ради; 

22 червня 2020 року. 

 

6 Організувати показ документальних фільмів, присвячених подвигу 

Українського народу у Другій світовій війні, на офіційному сайті історико-

культурного центру-музею «Старий Костянтинів». 

Історико-культурний центр-музей  

«Старий Костянтинів»; 

червень 2020 року.  
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7. Забезпечити висвітлення організації та проведення заходів у засобах 

масової інформації та на офіційному сайті міської ради. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, 

міське радіомовлення; 

червень 2020 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                підпис                          Валентина ЯНЗЮК 

 

 


