
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

08 лютого  2019 року               м. Шепетівка                                 № 36-2019 р. 

 

 

Про заходи з підготовки та відзначення  

Дня вшанування учасників бойових дій  

на території інших держав та 30-ї річниці 

виведення військ з Афганістану  

 

 

     З метою належного відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав та 30-ї річниці виведення військ з Афганістану, керуючись п.20 ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

     1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ 

колишнього СРСР із Республіки Афганістан (додаток 1). 

 

      2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР 

з Республіки Афганістан (додається). 

 

      3. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради забезпечити 

підготовку та проведення зазначених заходів . 

 

      4. Фінансовому управлінню (Дрищ В. О.) забезпечити фінансування заходів за рахунок 

коштів міського бюджету, передбачених на проведення державних, міських та 

професійних свят, відділу бухгалтерського обліку (Рибачук Г. П.) профінансувати 

зазначені заходи відповідно до кошторису. 

 

      5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Н.Стасюк. 

 

 

 

Міський голова                            М. Полодюк  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

від  08 .02.2019 №  36-2019 р. 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території  

інших держав та 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР 

із Республіки Афганістан 

 

 

Стасюк Наталія Василівна – заступник міського голови, голова оргкомітету. 

 

Члени оргкомітету: 

Білас Сергій Григорович –  начальник управління праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

Вінницька Тетяна Олександрівна – директор міського центру  соціальних служб 

для дітей, сім’ї та молоді; 

Окорський Валерій Миколайович – голова громадської організації «Шепетівська 

спілка ветеранів Афганістану» (за згодою); 

Джус Світлана Миколаївна – начальник відділу культури виконавчого комітету 

міської ради; 

Кішик Людмила Миколаївна - начальник організаційного відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

Мінчук Ірина Василівна – заступник директора з виховної роботи медичного 

училища (за згодою); 

Дмитрик Валентина Володимирівна - директор Шепетівського коледжу 

Подільського Державного аграрно-технічного університету (за згодою); 

Окунєвський Олег Антонович – директор Шепетівського професійного ліцею (за 

згодою); 

Никонова Наталія Вікторівна - директор обласного літературно-меморіального 

музею М.Островського (за згодою); 

Талімончук Вікторія Іванівна – директор міського будинку культури; 

Цвіркун Павло Ігорович – начальник управління житлово-комунального 

господарства та з  питань регулювання земельних відносин;  

Шкіндюк Василь Іванович - начальник Шепетівського МВ УМВС України в 

Хмельницькій області (за згодою); 

Шуляк Олександр Дмитрович - начальник відділу з питань фізичної культури та спорту 

управління у справах сім'ї, молоді та спорту; 
Шкуль Олег Степанович  - начальник Шепетівського гарнізону (за згодою); 

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

Шайнога Юрій Миколайович – директор Шепетівського ремонтно-

експлуатаційного підприємства (за згодою). 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                          В. Рачук 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від 08.02.2019 № 36-2019 р. 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

заходів з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій  

на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ  

з Республіки Афганістан 

 

1. Провести засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення 

військ із Республіки Афганістан. 

Стасюк Н.В.  

08.02.2019 р.  

11.02.2019 р. 

 

2. Провести урочистості та меморіальні заходи з відзначення Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав і 30-ї річниці виведення військ з 

Афганістану, увічнення пам’яті загиблих. 

Джус. С.М. 

Кішик Л.М. 

Драпуля Н.В. 

Білас С.Г. 

15.02.2019 р.  

12.00 

 

3. Забезпечити упорядкування пам’ятного знаку на честь загиблих воїнів Афганців. 

Цвіркун П.І. 

Шайнога Ю.М. (за згодою) 

До 15.02.2019 р. 

 

4. Провести покладання квітів до пам’ятного знаку на честь загиблих воїнів 

Афганців. 

Кішик Л.М. 

Джус. С.М. 

Окорський В.М. (за згодою) 

15.02.2019 р.  

 

5. Організувати проведення панахиди за загиблими та померлими учасниками 

бойових дій на території інших держав. 

Окорський В.М. (за згодою) 

До 15.02.2019 р. 

 

6. Провести зустріч міського голови, заступника міського голови із активом 

Шепетівської  спілки ветеранів Афганістану. 

Білас С.Г. 

Драпуля Н.В. 

Кішик Л.М. 

Окорський В.М. (за згодою) 

13.02.2019 р. 

15.00 

 



7. Нагородити Почесними грамотами Шепетівської міської ради представників 

воїнів-інтернаціоналістів: 

1. Гриньова Валентина Олексійовича; 

          інд.код 2208503518 

2. Ліончука Миколу Івановича;  

інд.код 2247705755 

3. Широкого Ростислава Григоровича 

інд.код 2205004338 

 

8. Забезпечити надання одноразової грошової допомоги активістам громадської 

організації «Шепетівська спілка ветеранів Афганістану». 

Білас С.Г. 

Дрищ В.О. 

Окорський В.М. (за згодою) 

15.02.2019 р.  

 

9. Сприяти проведенню спортивних змагань, заходів присвячених вшануванню 

пам’яті учасників бойових дій, загиблих в Афганістані та на території інших держав.  

Шуляк О.Д. 

Лютий 2019 р. 

 

10. Провести тематичні уроки і лекції з історії війни в Афганістані та на території 

інших держав у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 

позашкільної освіти, творчих зустрічей, присвячених Дню вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав. 

Музика Т.В. 

Вінницька Т.О. 

Лютий 2019 р. 

 

11. Провести лекцію «Білі плями прихованих війн» - до 30-річчя виведення військ з 

Афганістану. 

Никонова Н.В.  

(за домовленістю) 

Лютий 2019 р. 

 

12. Забезпечити широке висвітлення у місцевих засобах масової інформації про 

заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї 

річниці виведення військ з Республіки Афганістан. 

Драпуля Н.В. 
15.02.2019 р. 

 

13. Забезпечити у місцях проведення заходів до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ з Республіки 

Афганістан охорону громадського порядку та медичний супровід. 
Кішик Л.М. 
Шкіндюк В.І. (за згодою) 
Вознюк Т.Д. (за згодою) 
15.02. 2019 р. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                          В. Рачук  


