
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

15 січня 2018 року                м. Шепетівка                                  № 6-2018 р. 

 

 

Про відзначення у 2018 році в 

місті Дня Соборності України  

 

 

      З метою належного відзначення у 2018 році Дня Соборності України, подальшої 

консолідації суспільства навколо ідеї єдності держави, виховання у громадян патріотизму 

та гордості за героїчне минуле та сьогодення Українського народу та з нагоди 99-ї річниці 

проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської 

Народної Республіки, керуючись п.20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з відзначення у 2018 році в місті Дня Соборності 

України (додається). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради забезпечити 

підготовку та проведення зазначених заходів. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Н.Стасюк. 

 

 

 

Міський голова                            М. Полодюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Додаток  

 до розпорядження  

міського голови  

15.01.2018 р.   № 6-2018 р. 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення у 2018 році в місті Дня Соборності України 

 

1. Упорядкувати пам’ятники та пам’ятні знаки видатним українським 

історичним постатям, державотворцям, місця поховань осіб, полеглих у боротьбі за 

свободу і незалежність України та Українського народу. 
Управління житлово-комунального 

 господарства та з питань регулювання 

 земельних відносин  

До 21 січня 2018 року 

 

2. Організувати установлення (вивішування) у День Соборності України (22 

січня) Державного Прапора України на адміністративних будівлях місцевих органів 

влади, підприємств, установ, організацій, закладах освіти та культури тощо. 
Організаційний відділ, управління економічного  

розвитку, управління освіти, відділ культури 

22 січня 2018 року 

 

3. Звернутися до релігійних  організацій  міста щодо проведення  вранці  22  січня 

2018 року молебнів з нагоди Дня Соборності України за Україну та Український народ. 
Відділ культури 

22 січня 2018 року  
 

4. Провести у місті покладання квітів пам’ятні до пам’ятних знаків видатним 

українським історичним постатям, державотворцям, місць поховань осіб, полеглих у бо-

ротьбі за свободу і незалежність України з нагоди Дня Соборності України за участю 

представників виконавчого комітету міської ради, депутатів міської ради, представників 

інших органів державної влади міста, громадських організацій, жителів міста. 
Організаційний відділ, відділ культури 

22 січня 2018 року 

 

5. Забезпечити підготовку та проведення у закладах освіти і культури, військових 

частинах «круглих столів», виставок та інших науково-просвітницьких заходів, 

присвячених подіям, пов’язаним із проголошенням Акта злуки УНР і ЗУНР, у тому числі 

подвигу Героїв Крут, учасникам цих подій та значенню цього історичного факту в 

українському державотворенні. 

 
Управління освіти, відділ культури, відділ у  

справах сім’ї, молоді та спорту,  міський  

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Січень 2018 року 

 

           6.Провести флешмоб з нагоди Дня Соборності України. 
Управління освіти, відділ культури, відділ у  

справах сім’ї, молоді та спорту,  міський  

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Січень 2018 року 

 

7. Організувати анонсування заходів з відзначення в місті Дня Соборності 

України. 
Відділ інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 



До 22 січня 2018 року 

8. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів з відзначення в 

місті Дня Соборності України. 

 
Відділ інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

Січень 2018 року 

 

 

 

Заступник міського голови       Н. Стасюк 


