
 

 
 

УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

01 лютого  2018  року                       м. Шепетівка                           №  16-2018р 

 

       Про вшанування полеглих в боях за 

       місто  Шепетівку   

 

 

 

       З метою вшанування подвигу героїв фронту і тилу, пам’яті полеглих воїнів – 

визволителів міста, збереження традицій шанобливого ставлення до ветеранів війни  та 

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

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 

вшанування полеглих в боях за Шепетівку відповідно до додатку 1. 

2. Затвердити план заходів з підготовки та проведення вшанування  ( 

додаток 2). 

3. Затвердити кошторис заходів (додаток 3). 

4. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) забезпечити фінансування 

святкових заходів за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на 

проведення державних, міськихта професійних свят . 

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

заходи щодо відзначення вшанування полеглих в боях за Шепетівку . 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови  Стасюк Н.В. 

 

 

 

 

           Міський  голова                                                           М.  Полодюк 

 

 

 

 



 

 

 

Готувала: 

Начальник відділу культури                                                                     Джус С.М. 

 

Завізовано: 

 

Начальник фінансового управління                                    Дрищ В.О. 

 

 

Заступник  міського голови                                                                     Стасюк Н.В. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Рачук В.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток № 1 

 до розпорядження  

 міського голови 

 №_________  

                                                                                                               від________ 

 

Склад оргкомітету 

по підготовці вшанування полеглих в боях за Шепетівку 

 

Стасюк НаталіяВасилівна –  голова оргкомітету, заступник міського голови; 

Члени оргкомітету: 

Рябко Сергій Іванович   -  начальник 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; 

 Вихівський Володимир Броніславович  - перший заступник міського голови;  

Джус Світлана Миколаївна -  начальник відділу культури; 

 Дрищ Василь Олексійович  -    начальник фінансового управління; 

Кішик Людмила Миколаївна  -   начальник організаційного відділу; 

Драпуля Наталія В’ячеславівна -начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій  з громадськістю ;    

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

Тихончук Людмила Іванівна   -    начальник управління освіти; 

 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) 

 

 

 

 

       Керуючий справами виконавчого                                                         В.  Рачук 

       комітету  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток № 2 

 

                               до розпорядження 

міського голови                                                                                                                                  

№_________                                                                                                                                                                                                          

від________                                                                                                      

З А Х О Д И 

по  вшануванню полеглих в боях за м. Шепетівку 

 

1. Привести в належний стан братські могили, окремі захоронення воїнів, які 

загинули в боях за місто Шепетівку в роки війни. 

                                                                                        Цвіркун П.І. 

                                                                                                            Донков В.В. 

                                                                                                            Вінницька Т.О. 

                                                                                                           До 5.02.2018 р. 

2. Надати 

одноразову грошову допомогу учасникам підпільно-партизанського руху періоду 

Великої Вітчизняної війни, які проживають на території міста Шепетівки.                                                                                                     

Білас С.Г. 

  Дрищ В.О. 

3. Організувати 

установлення (вивішування) Державного Прапора України на адміністративних 

будівлях місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій , закладах 

освіти та культури тощо. 

 Кішик Л.М. 

                                                                                                         Джус С.М. 

                                                                                                        Тихончук Л.І. 

                                                                                                        Цвіркун П.І. 

 Гринь О.М. 

                          до  08.02.2018 р.                                                                                             

  4. Звернутись до релігійних конфесій міста щодо проведення панахид за полеглими            

в боях за Шепетівку . 

                 Джус С.М. 

                                                                                                                      Кішик Л.М. 

                 09.02.2018 р. 

     5.  В освітніх закладах , бібліотеках міста провести цикл заходів «В пам’яті народу», 

тематичні інформування , уроки мужності, круглі столи, книжкові виставки, тематичні 

вечори, класні години із запрошенням ветеранів та свідків подій. 

                                                                                           Тихончук Л.І. 

                                                                                       Джус С.М. 



 

 09.02. – 11.02.2018 р. 

 

 

6.  Провести: 

          -  покладання квітів та корзин до меморіального комплексу « Вічний вогонь», 

братських могил; 

                          Пісарцов Д.В. 

                               Кішик Л.М.                                                                                                

 Джус С.М.                                          

Талімончук В.І. 

09.02.2018 р. 

8. Забезпечити  висвітлення у місцевих засобах масової інформації  заходів по 

вшануванню полеглих в боях за м. Шепетівку  

 Драпуля Н.В. 

9. Забезпечити у місцях проведення заходів охорону громадського порядку, дотримання 

вимог безпеки дорожнього руху, належний медичний та протипожежний супровід. 

Шкіндюк В.І. (за згодою) 

Вознюк Т.Д. (за згодою) 

Кішик Л.М. 

09.02.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

       Керуючий справами виконкому                                                              Рачук В.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 

 до розпорядження  

                                                                                                                     міського голови 

                                                                                                               №             від                   

р 

 

 

 

Кошторисвитрат 

по  вшануванню полеглих в боях за м. Шепетівку 

 

1. Придбання квітів  для воїнів -  визволителів  міста ( 4 букети  х 100 грн.) та  корзин   

для покладання до братських могил ( 2 корзини х 445 грн. ) – 1290 грн. (оргвідділ) ;   

 

 

 

 

 

2. Одноразова благодійнаматеріальнадопомогавоїнам – визволителямміста  – 1600  грн.  

(згідно списку)   ( 4чол.х 400 грн.)  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Всього:  2890 грн. 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                                    В. Дрищ 


