
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_17 листопада 2020___ року                    Старокостянтинів                       № ____318/2020-р_____ 

 

 

Про відзначення Дня Гідності та Свободи 

 

 

З метою належного відзначення Дня Гідності та Свободи, вшанування 

громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції 

Гідності, патріотизму і мужності людей, які виступили на захист 

демократичних цінностей і європейського курсу держави, на виконання Указу 

Президента України від 13 листопада 2014 року № 872/2014 «Про День 

Гідності та Свободи» та керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи 

(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 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради    

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 3390 (три тисячі триста 

дев’яносто) грн 00 коп. на придбання квітів для покладання до пам’ятних 

знаків, які розташовані на території Меморіального комплексу, меморіальних 

дощок та могили Герою України, Герою Небесної Сотні Сергію Бондарчуку, 

могил та меморіальних дощок загиблих учасників АТО Старокостянтинівської 

міської територіальної громади в межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 

міста на 2020 рік по КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку». 

 

3. Централізованій бухгалтерії управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради (Вероніка ЗАГОРУЙКО) забезпечити сплату 

коштів. 
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5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови Тетяну БОНДАРЧУК. 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                          Микола МЕЛЬНИЧУК 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

17 листопада 2020 року № 318/2020-р 

 

План заходів 

з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи 

 

1. Забезпечити упорядкування території Меморіального комплексу. 

Комунальне підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради; 

до 20 листопада 2020 року. 

 

2. Організувати та провести в закладах загальної середньої освіти акції, 

уроки мужності, години спілкування на теми: «Символ волі», «День Гідності», 

«Україна – країна нескорених», перегляди документальних фільмів. 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

18-20 листопада 2020 року. 

 

3. Оформити фотовиставки «Україна – це територія гідності і свободи» в 

закладах загальної середньої освіти. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

18-20 листопада2020 року. 

 

4. Організувати книжкові виставки, патріотичні викладки літератури, 

бібліотечні уроки, інформаційні куточки на теми: «Вони пройшли крізь вогонь 

і зброю», «Майдан-фортеця духу», «Революція Гідності: ми пам’ятаємо», «Ми 

є народ, якого не здолати» в бібліотеках та музеях закладів загальної середньої 

освіти. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

18-20 листопада 2020 року. 

 

5. Поновити експозиції в шкільних музеях «Небесна Сотня – Герої, які 

змінили хід історії». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

18-20 листопада 2020 року. 

 

6. Організувати та провести у бібліотеках міста уроки гідності «Україна – 

більше за життя», «Криниця національної гідності», годину спілкування 

«Україна – країна гідності і свободи». 
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Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

19-20 листопада 2020 року. 

 

7. Організувати відеоперегляд фільму «Боротьба за гідність і свободу» 

(Регіональний центр раннього розвитку дитини). 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

19-20 листопада 2020 року. 

 

8. Організувати фотовиставку «Майдан – простір гідності та свободи» та 

демонстрування документального фільму «Майдан Гідності» (історико-

культурний  центр-музей «Старий Костянтинів»). 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

20-21 листопада 2020 року. 

 

9. Організувати покладання квітів до пам’ятних знаків, які розташовані на 

території Меморіального комплексу, меморіальних дощок та могили Герою 

України, Герою Небесної Сотні Сергію Бондарчуку, могил та меморіальних 

дощок загиблих учасників АТО Старокостянтинівської міської територіальної 

громади. 

Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, управління соціального 

захисту населення, організаційно-контрольний 

відділ виконавчого комітету міської ради; 

21 листопада 2020 року о 10 год. 00 хв. 

 

10. Висвітлення організації та проведення заходів у засобах масової 

інформації та на офіційному сайті міської ради. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення; 

листопад 2020 року. 

 

 

 

Керуючий справами                        підпис                                Валентина ЯНЗЮК 

 


