
 

 
 

УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

«19»  листопада  2018  року                       м. Шепетівка                           №   234-2018 р. 

 

       Про відзначення Дня 

       Гідності та Свободи  

 

 

 

       З метою належного відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи, у зв’язку з 

п’ятою річницею початку масових акцій громадського протесту, що відбули ся під час 

Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року, вшанування 

громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності  та 

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

 

1.  Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення заходів до 

відзначення  Дня  Гідності та Свободи  відповідно до додатку 1. 

1. Затвердити план заходів з підготовки та проведення вшанування  ( додаток 2). 

2. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) забезпечити фінансування святкових заходів 

за рахунок коштів міського бюджету , передбачених на проведення державних, 

міських та професійних свят ( додаток 3). 

3. Відділу бухгалтерського обліку (Рибачук Г.П.) профінансувати заходи до Дня 

Гідності та Свободи. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови  

Стасюк Н.В. 

 

 

 

 

           Міський  голова                                                           М.  Полодюк 

 

 

 



Додаток № 1 

 до розпорядження  

 міського голови 

                    № 234   

                     від 19.11.2018 р. 

 

Склад оргкомітету 

по підготовці до Дня Гідності та Свободи 

 

Стасюк НаталіяВасилівна –  голова оргкомітету, заступник міського голови ; 

Члени оргкомітету: 

Тіщенко Дмитро Миколайович   - в.о.начальника Шепетівського гарнізону (за 

згодою);  

Шкіндюк Василь Іванович - начальник Шепетівського ВП ГУНП України в  

Хмельницькій   області  (за згодою); 

Білас Сергій Григорович - начальник управління праці та соціального захисту 

населення; 

Вінницька Тетяна Олександрівна – директор центру  соціальних служб для дітей, 

сім’ї та молоді;  

Джус Світлана Миколаївна -  начальник відділу культури; 

Дрищ Василь Олексійович  -    начальник фінансового управління; 

Кішик Людмила Миколаївна  -   начальник організаційного відділу; 

Тихончук Людмила Іванівна  -    начальник управління освіти; 

Никонова Наталія Вікторівна – директор КЗК «Обласний літературно-меморіальний музей 

М.Островського». 

Гринь Олександр Михайлович – начальник управління економічного розвитку; 

Драпуля Наталія В’ячеславівна  -  начальник відділу інформаційної діяльності та    

комунікацій  з громадськістю ;    

Вознюк Тетяна Дем’янівна -  головний лікар екстреної допомоги (за згодою); 

Окунєвський Олег Антонович – директор Шепетівського профліцею (за згодою); 

Сюсько  Марія Василівна – директор Шепетівського медичного училища (за  згодою); 

Тетеря Ігор Анатолійович – директор Шепетівського коледжу ПДАТУ ( за згодою); 

Талімончук Вікторія Іванівна  -  директор Шепетівського міського будинку культури; 

Цвіркун Павло Ігорович - начальник управління житлово–комунального господарства 

та з питань регулювання земельних відносин;  

Шуляк Олександр Дмитрович – начальник відділу з питань фізичної культури та 

спорту управління у справах сім’ї, молоді та спорту; 

Шайнога Юрій Миколайович директор Шепетівського ремонтно – експлуатаційного 

підприємства, депутат міської ради ( за згодою); 

Гетьман Василь Михайлович -  протоієрей УПЦ Київськогопатріархату, ( за згодою). 

 

       Керуючий справами виконавчого                                                         В.  Рачук 

       комітету                                                                      

 

 

 



 

                                 Додаток № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                               до розпорядження 

міського голови                 № 234                    від 19.11.2018 р. 

 

 

З А Х О Д И 

про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи 

 

1. Утворити Організаційний комітет із підготовки та відзначення у 2018 році Дня 

Гідності та Свободи. 

                                                                                                                               13.11.2018 р. 

                                                                                                                               14.11.2018  р 

2. Організувати підняття Державного Прапору України та революційного прапора 

ОУН на  будинках державних установ. 

                                                                                                                 Керівники закладів 

                                                                                                                         21.11.18 р. 

3.   Закладам освіти провести: 

     -     тематичні лінійки «Революція Гідності. Ми маємо пам’ятати» (до 21.11.18 р.); 

     -  організуватизустрічі з воїнами АТО, представниками громадських об’єднань, 

волонтерських рухів.; 

     - провести тематичні уроки історії, виховні години  «Революція Гідності: як це 

було…», «Події, що змінили нас»; 

-    провести круглі столи «Разом будуємо майбутнє», «Єдність народу – 

запорукаблагополуччя і добробутудержави», «Шлях до свободи»; 

    - провести конкурси читців поезії, присвяченої Героям Небесної Сотні; 

    -організуватиперегляд документальних фільмів про події Революції Гідності 

 

                                                                                                                  19-21.11.2018 р 

                                                                                                                                 Музика Т.В. 

4.  Організувати та  провести спільно з працівниками музею 

М.Островськогоміськуконференцію«Героїсеред нас: сучаснізахисникиУкраїни». 

                                                                                                                                 Музика Т.В. 

                                                                                                                                 Никонова Н.В. 

з 13.00  до 15.00             22.11.2018 р.                           

1. Організувативиставки художньої та документально- публіцистичної літератури в 

шкільних бібліотеках, бібліотеках міста  «21 листопада – День Гідності та 

Свободи». 

Музика Т.В. 

                                                                                                                          Джус С.М. 

                                                                                                                        Протягом місяця 

6. Організувати виставки дитячих малюнків «Моя Батьківщина – Україна», «Україна – 

минуле – сучасне – майбутнє». 

Джус С.М. 

Музика Т.В. 

15-21.11.2018  



7.  Вжити додаткових заходів щодо упорядкування об’єктів, пов’язаних із подіями 

Революції Гідності, пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих під час 

Революції Гідності, полеглих у боях за свободу та територіальну цілісність України . 

                                                                                                                            Цвіркун П.І. 

                                                                                                                            Донков В.В. 

                                                                                                                            Вінницька Т.О. 

              19-21.11.2018 р. 

8. Організувати  покладання квітів на Алеї Слави 

                                                                                                                               Кішик Л.М. 

                                                                                                                               Талімончук В.І. 

           о 14.30 год.            21.11.2018 р. 

9. Організувати проведення панахиди із покладанням квітів  загиблим воїнам на 

міському кладовищі. 

                                                                                                                                Кішик Л.М. 

                                                                                                                                Шайнога Ю.М. 

о 15.00 год.               21.11.2018 р. 

10. Провести тематичний  захід «Шлях до Свободи»  на площі ім.. Шевченка  

                                                                                                                                  Джус С.М. 

                                                                                                                                  Музика Т.В. 

                                                                                                                                 Шайнога Ю.М. 

                       о 16.00 год.         21.11.2018 р. 

11. Затвердити кошторис витрат на проведення заходів із відзначення у 2018 році Дня 

Гідності та Свободи                                                                                                    

                                                                                                                        Дрищ В.О..                                                                                             

12.Звернутись до релігійних конфесій міста щодо проведення панахид за загиблими 

під час Революції Гідності,    у боях за свободу та територіальну цілісність України 

під час антитерористичної операції,  загиблих борців за незалежність України у ХХ 

столітті.   

              Джус С.М.                                                                                     

 

13. Забезпечити у місцях проведення заходів охорону громадського порядку, 

дотримання вимог безпеки дорожнього руху. 

Шкіндюк В.І. (за згодою) 

Вознюк Т.Д. (за згодою) 

Кішик Л.М. 

13. Забезпечити належне анонсування і  широке  висвітлення заходів із 

відзначення у 2018  році Дня Гідності та  Свободи на відповідних  веб-

сайтах,  у місцевих засобах масової інформації. 

Драпуля Н.В. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                              Рачук В.І. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                       Додаток № 3 

 до розпорядження                                                                                                                      

міського голови 

                                                                                   № 234  від 19.11.2018 р. 

 

Кошторис витрат 

по відзначенню Дня Гідності та Свободи 

 

 

 

1.  Живі квіти  44 шт. х 20 грн. =880грн. 

2. Лампадки   50 шт. х 3,5 грн. = 175 грн. 

  

 

 Всього:   1055    грн. 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                Г.П. Рибачук 

 

 

 

 


