
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

06.05.2019  року                                          м. Шепетівка                           № 103-2019р 

 

Про відзначення в місті Дня пам’яті  

та примирення, Дня  перемоги над  

нацизмом у Другій світовій війні 

 та 75-ї річниці вигнання нацистів  

з України 

 

 

 

             На виконання Указу Президента України «Про відзначення у 2019 році Дня 

пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій  світовій війні та 75-ї річниці 

вигнання нацистів з України»» від 03 квітня 2019 р. № 99/2019 , з  метою  вшанування 

подвигу Українського народу у боротьбі за свободу, увічнення пам’яті загиблих у Другій 

світовій війні, утвердження звитяжних традицій усіх поколінь захисників України, 

злагоди та консолідації суспільства, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»:  

 

1. Утворити Організаційний комітет  із підготовки та відзначення у 2019 році Дня 

пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї 

річниці вигнання нацистів з України ( додаток 1). 

2. Затвердити і забезпечити виконання плану заходів із підготовки та відзначення у 

2019 році Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України  (додаток 2). 

3. Управлінням та відділам  міської ради: управлінню економічного розвитку ( Гринь 

О.М.), організаційному відділу ( Кішик Л.М), управлінню житлово – комунального 

господарства та з питань регулювання земельних відносин (Цвіркун П.І.) , 

управлінню освіти ( Музика Т.В.), відділу культури ( С. Джус), управління у 

справах сім’ї ,  молоді та спорту ( Шуляк О.Д.), центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  ( Вінницька Т.О.) ,     управлінню праці та соціального захисту 

населення         ( Білас С.Г.), відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю (Драпуля Н.В.)  -  забезпечити виконання зазначених заходів. 

4. Фінансовому управлінню ( Дрищ В.О.) забезпечити в установленому порядку 

фінансування заходів за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на 

проведення державних, міських та професійних свят. 

5. Відділу бухгалтерського обліку ( Рибачук Г.П.) профінансувати заходи  із 

відзначення Дня  пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні та  75-ї річниці вигнання нацистів з України ( додаток 1). 

6.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови  

Стасюк Н.В. та начальника відділу культури Джус С.М. 

 

       

Міський голова                                                                                                     М.Полодюк 



Додаток  1 

до розпорядження  

міського голови 

від 06.05.2019 № 103-2019р 

 

Склад 

Організаційного комітету із відзначення  

Дня  пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 та 75-ї річниці вигнання нацистів з України 

 

Стасюк Наталія Василівна  –  голова оргкомітету, заступник міського голови ; 

 

                                                             Члени оргкомітету:  

Білас Сергій Григорович - начальник управління праці та соціального захисту 

населення; 

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

Вінницька Тетяна Олександрівна – директор центру  соціальних служб для дітей, 

сім’ї та молоді; 

Герасименко Олег Ігорович -  голова міської ради організації ветеранів України ( за 

згодою); 

     Гринь Олександр Михайлович  – начальник  управління економічного розвитку; 

Джус Світлана Миколаївна -  начальник відділу культури; 

Дрищ Василь Олексійович  -    начальник фінансового управління; 

Драпуля Наталія В’ячеславівна  -  начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій  з громадськістю ; 

Кішик Людмила Миколаївна  -   начальник організаційного відділу; 

 Музика Тетяна Василівна  -  в.о.  начальника  управління освіти; 

Никонова Наталія Вікторівна -  директор літературно – меморіального музею  

М.Островського (за згодою); 

Сасюк  Володимир Михайлович – директор ДП «Шепетівське лісове господарство»; 

Талімончук Вікторія Іванівна  -  директор Шепетівського міського будинку культури; 

Цвіркун Павло Ігорович - начальник управління житлово –комунального 

господарства та з питань регулювання земельних відносин;  

Шайнога Юрій Миколайович директор Шепетівського ремонтно – експлуатаційного 

підприємства, депутат міської ради ( за згодою); 

Шкіндюк Василь Іванович - начальник Шепетівського ВП ГУНП України в  

Хмельницькій   області  (за згодою); 

Шкуль Олег Степанович   - начальник  Шепетівського гарнізону, підполковник (за 

згодою); 

    Шуляк Олександр Дмитрович -  начальник  відділу з питань фізичної культури  та   

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

 

                                                       

 

      Керуючий справами виконавчого                                                                  В.  Рачук 

       комітету  



Додаток 2 

до розпорядження  

міського голови 

від 06.05.2019 № 103-2019р 

План 

 заходів з підготовки та відзначення Дня  пам’яті та примирення,  

Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 та 75-ї річниці вигнання нацистів з України 

 

        1. Провести нараду відповідальних працівників структурних підрозділів  міської 

ради, членів організаційного комітету, з питань підготовки  та відзначення Дня пам’яті та 

примирення, Дня  перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  та 75-ї річниці вигнання 

нацистів з України 

 

 23.04.2019 р.   14.00 . 

 03.05.2019 р.   14.00                                    Стасюк Н.В.  

           

        2.   Провести 8 та 9 травня 2019 р.  заходи за участю представників органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, 

ветеранів війни, учасників визвольного руху, учасників антитерористичної  операції та 

учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування 

збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.  

                                                                                                                              Джус  С.М. 

                                                                                                                              Музика Т.В. 

3. Документальна виставка «Поділля в роки Другої світової війни» (з фондів 

Хмельницького обласного Державного архіву.                                     протягом травня 

 

Урок історії  «Never again!»  («Ніколи знову») – до Дня пам’яті та примирення. 

 

                                                                                                                  Никонова Н.В. 

 

 

       4.  Провести покладання квітів, корзин на братських могилах та військових  

похованнях. 

   08.05.2019 р.       13.00       

                           

       5. Провести мітинг – реквієм  «Стоїть у почесній варті пам’ять»  біля меморіального 

комплексу «Вічний вогонь».   

 09.05.2019 р.        12.00                                                                  Джус С.М. 



                                                                                                                              Талімончук В.І. 

                                                                                                                               Музика Т.В. 

 

       6. Забезпечити озвучення  заходів та вивіз коробок з прапорами. 

                        09.05.2019 р.                      Джус С.М. 

                                                                                                                                Шайнога Ю.М. 

       7. Забезпечити подачу газу до меморіального комплексу «Вічний вогонь». 

       09.05.2019 р. 

                                                                                                             Цвіркун П.І.  

 

        

       8. Забезпечити  виготовлення гірлянд для покладання  до  меморіального комплексу 

 « Вічний вогонь». 

                                                                                                                  Шкуль О.С. (за згодою) 

                                                                                                                   Сасюк В.М.(за згодою) 

                                                                                                                              Музика Т.В. 

 

       9. Здійснити  необхідні заходи  з  упорядкування та підтримання у належному стані 

меморіального комплексу «Вічний вогонь», пам’ятників,  військових кладовищ та інших 

місць поховань жертв Другої світової війни.             

                                                                                                                               До 05.05.2019 р.                                                                                                    

                       Вінницька Т.О. 

                       Донков В.В. 

                       Цвіркун П.І. 

                                                                                                                                 Шайнога Ю.М. 

                       Музика Т.В.                        

Керівники закріплених організацій 

 

      10. Організувати відвідування та привітання ветеранів, інвалідів, хворих учасників 

бойових дій, які перебувають у лікарнях, вдома, у стаціонарному відділенні для 



постійного або  тимчасового перебування    територіального центру соціального 

обслуговування управління праці та  соціального захисту населення . 

                 До 09.05.2019 р                                                                                      Білас С.Г. 

                        Герасименко 

О.І. 

                                                                              

     11. Організувати проведення науково-просвітницьких заходів у навчальних закладах, 

військових частинах, закладах для дітей та молоді, присвячених Дню пам’яті та 

примирення, 

Дню  перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з 

України 

                                                                                                                  Музика Т.В. 

                                                                                                                             Герасименко О.І. 

рекомендувати адміністраціям медучилища,  

технікуму, професійного ліцею 

 

     12. Організувати та провести виставку робіт під назвою   «Війна пройшла, а пам’ять 

залишається» учнів дитячої художньої школи. 

    8- 10.05.2019 р.                                                                                Джус С.М. 

                                                                                                                             Сараєв В.М. 

     13. Провести у бібліотеках міста  години історії «Негасимий вогонь мужності».  

                                                                                                                            02-09.05.2019 р.  

                                                                                                                             Джус С.М. 

 

     14.  Організувати в міському парку культури і відпочинку  роботу атракціонів, 

торгівельне обслуговування жителів міста. 

            

                        09.05.2019 р. 

                                                                                                           Гринь О.М. 

                                                                                                                              Киян В.М. 

                                                                                                                                . 



     15.  Організувати  широке висвітлення місцевими засобами масової інформації заходів, 

із відзначення  Дня пам’яті та примирення, Дня  перемоги над нацизмом  у Другій світовій 

війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України. 

                                                                                                                 Драпуля Н.В.     

 

    16. Організувати належне медичне  супроводження заходів   ( при потребі швидку 

допомогу для обслуговування ветеранів Другої світової  війни) під   час проведення  

заходів. 

                                                                                                                          09.05.2019  р. 

                                                                                                                          Кішик Л.М. 

                      Вознюк Т.Д. ( за згодою)    

 

    17. Забезпечити  правопорядок, безпеку громадян під час проведення масових заходів із 

відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня  перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні та .                                                                    

                                                                                                                                    09.05.2019 р.                                                                                           

                                                                                                                                    Кішик Л.М. 

                     Шкіндюк В.І.. (за згодою)  

    

    18. Підготувати кошторис та забезпечити фінансування в установленому порядку 

заходів із підготовки  і відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України.                                                                                                                      

. 

                                           Дрищ В.О. 

                                                                                                                                   Рибачук Г.П. 

          

           Начальник відділу культури                                                                С.Джус  

 

          Керуючий справами виконкому                                                          В. Рачук 

 

 


