
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

08 жовтня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № __276/2020-р____ 

 

 
Про відзначення Дня захисника 

України та Дня українського 

козацтва 

 

 
На виконання Указу Президента України від 14 жовтня 2014 року                

№ 806 «Про День захисника України», з метою гідного відзначення в місті Дня 

захисника України та Дня українського козацтва, відповідно до розпоряджень 
міського голови від 01 жовтня 2020 року № 199/2020-р «Про покладення 

виконання обов’язків керуючого справами виконавчого комітету міської ради, 

уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції» та від          

02 жовтня 2020 року № 332/2020-рв «Про відкликання з частини чергової 
відпустки МЕЛЬНИЧУКА М.С.», керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 
1. Затвердити план заходів з відзначення Дня захисника України та Дня 

українського козацтва (додається). 

 

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів з урахуванням проведення 
протиепідемічних заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2.  
 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради  

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти на придбання квітів для покладання 

до пам’ятних знаків, які розташовані на території Меморіального комплексу, 
могил загиблих учасників АТО, ООС та Героя України, Героя Небесної Сотні 

Сергія Бондарчука в сумі 4500 (чотири тисячі п’ятсот) грн 00 коп. по КПКВ 

0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення». 

 
4. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія ШАБЕЛЬНИК) забезпечити сплату коштів. 
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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 

08 жовтня 2020 року № 276/2020-р 

 
 

План заходів 

з відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва 

 
1. Організація виставки творчих робіт учнів дитячої художньої школи  

«Козацькому роду нема переводу» (фоє міської ради). 

Управління культурної політики і 
ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

08-29 жовтня 2020 року. 

 
2. Забезпечення упорядкування територій Меморіального комплексу, 

пам’ятних знаків та місць поховань загиблих борців за незалежність України. 

Комунальне підприємство «Ремонтно-
будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

до 12 жовтня 2020 року. 

 
3. Проведення в бібліотеках міста: патріотичних годин «На захисті 

України», «На варті миру, спокою, добра», літературної подорожі «Українське 

козацтво – відгомін віків». 
Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

12 жовтня 2020 року.  
 

4. Організація та проведення в дошкільних закладах міста тематичних 

занять: «Люби і знай свій рідний край», циклів бесід «Я – українець і пишаюсь 
цим», «Як тебе не любити, земле моя», «Свято Покрови – День українського 

козацтва». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 
12-16 жовтня 2020 року. 

 

5. Організація та проведення в закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти: 
тематичних виховних годин під гаслом «Козацький дух непереможний»; 

музичного свята: «Ми – маленькі козачата», «Козацькому роду нема 

переводу», «Козацькі забави», «Нащадки козацької слави»; 
посвяти в козачата; 

конкурсу малюнків на асфальті «Вітання героям»; 
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тематичних виставок у шкільних бібліотеках 

виставки робіт декоративно-прикладного мистецтва «Маленький оберіг 
для справжнього воїна»; 

зустрічі з воїнами – учасниками АТО «Герої поруч з нами»; 

квесту «Шляхами козацької слави…»; 

військових та спортивних змагань між юнаками 10-11 класів; 
вахти пам’яті біля меморіальних дощок випускників закладів освіти міста, 

які загинули в АТО. 

Управління освіти виконавчого комітету 
міської ради, 

12-16 жовтня 2020 року. 

 

6. Організація інформаційної виставки «У воїнах України наша сила» 
(історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів»). 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 
ради, 

12-18 жовтня 2020 року. 

 

7. Виготовлення вітальних листівок фахівцями Центру комплексної 
реабілітації дітей з інвалідністю «Подарунок татові». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 
ради, 

13 жовтня 2020 року. 

 

8. Вручення Почесної відзнаки Старокостянтинівської міської ради «За 
особисту мужність і героїзм» військовослужбовцям військових частин, які 

дислокуються на території міста, працівникам Старокостянтинівського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та 
Старокостянтинівського об’єднаного міського військового комісаріату. 

Заступник міського голови, 

організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради, 
13 жовтня 2020 року.  

 

9. Покладання квітів до пам’ятних знаків, які розташовані на території 

Меморіального комплексу. 
Управління культурної політики і 

ресурсів, організаційно-контрольний 

відділ виконавчого комітету міської ради, 
13 жовтня 2020 року о 10 год. 00 хв. 
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10. Покладання квітів до пам’ятних місць, поховань загиблих учасників 

антитерористичної операції, могили Героя України, Героя Небесної Сотні 
Сергія БОНДАРЧУКА. 

Управління соціального захисту  

населення виконавчого комітету міської 

ради, 
13 жовтня 2020 року о 10 год. 30 хв. 

 

11. Забезпечення охорони громадського порядку та дотримання правил 
дорожнього руху. 

Рекомедувати Старокостянтинівському 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій 
області, 

13 жовтня 2020 року з 09 год. 45 хв. до   

10 год. 30 хв. 
 

12. Проведення поминальних панахид та заупокійних богослужінь у 

храмах міста. 

Управління культурної політики і 
ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

14 жовтня 2020 року. 
 

13.  Змагання з футболу серед ветеранів (на стадіоні «Центральний»). 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради, 
14 жовтня 2020 року о 10 год. 00 хв. 

 

14. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації та на 
офіційному сайті міської ради заходів у рамках проведення відзначення Дня 

захисника України та Дня українського козацтва. 

Управління культурної політики і 

ресурсів, відділ інформаційного 
забезпечення, відділ внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської 

ради, редакція міського радіомовлення. 

 
 

 

Заступник міського голови                        підпис                  Тетяна БОНДАРЧУК  


