
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

«10» квітня 2019 року               м. Шепетівка                            № 82-2019 р. 

 

 

Про відзначення 400-річчя  

надання місту Шепетівка  

Магдебурзького права 

 

Враховуючи історичне, наукове та політичне значення надання у 1619 році місту 

Шепетівка Магдебурзького права: 

керуючись п.20  ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

            1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 400-річчя  надання 

місту Шепетівка Магдебурзького права (додаток 1).             

            2.  Затвердити план міських заходів, присвячених відзначенню 400-річчя  надання 

місту Шепетівка Магдебурзького права (додаток 2).       

3. Управлінням та відділам виконавчого комітету міської ради забезпечити 

виконання  зазначених заходів. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Н.Стасюк. 

 

 

 

Міський голови          М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження  

міського голови 

«10» квітня 2019 р. 

№ 82-2019 р. 

 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки заходів відзначення 400-річчя  надання місту Шепетівка 

Магдебурзького права 

 

 

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; 

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); 

Шайнога Юрій Миколайович – директор Шепетівського ремонтно-

експлуатаційного підприємства (за згодою). 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                          В. Рачук  

 

 

 
 
 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження  

міського голови 

«10» квітня 2019 р. 

№ 82-2019 р. 

 

ПЛАН 

відзначення 400-річчя  надання місту Шепетівка 

Магдебурзького права 

 

1. Виготовити та придбати листівки, конверти присвячені відзначенню 400-річчя  

надання місту Шепетівка Магдебурзького права. 
Джус С.М. –  начальник відділу культури, 
Травень 2019 року 

 

2. Виготовити та встановити на будівлі Шепетівської міської ради пам’ятної дошки 

присвяченої 400-річчю надання місту Шепетівка Магдебурзького права.  
Рачук В.І. – керуючий справами виконавчого комітету, 

Пісарцов Д.В. –  головний спеціаліст 

Червень 2019 року 

 

3. Виготовити та встановити інформаційні стенди, карти міста присвячені 400-

річчю надання місцевого самоврядування в місті Шепетівці.  
Кикоть М.Ю. – секретар міської ради, 

Пісарцов Д.В. –  головний спеціаліст 

Червень 2019 року 

 

4. Провести перегляд документального фільму на уроках початкового курсу історії 

образотворчого мистецтва «Магдебурзьке право на українських землях» 

 
Джус С.М. - начальник відділу культури  

Червень 2019 року 

 

5. Організувати виставку художніх робіт учнів «Магдебурзьке право на 

українських землях». 
Джус С.М. - начальник відділу культури  

Квітень-травень 2019 року 

 

6. У навчальних закладах міста, закладах культури, військових частинах провести 

тематичні виставки, презентацій, інформаційні заходи присвячені відзначенню 400-річчя  

надання місту Шепетівка Магдебурзького права. 

. 
Тихончук Л.І. – начальник управління освіти, 

Джус С.М. –  начальник відділу культури, 

Вінницька Т.О. – директор центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Квітень-вересень 2019 року 

 

7. Організувати тематичну виставку, присвячену відзначенню 400-річчя надання 

місту Шепетівка Магдебурзького права. 

 
Джус С.М. –  начальник відділу культур, 

20 лютого 2019 року 

 

8. Провести в бібліотеках міста конференцію до 400-річчя надання місту Шепетівка 

Магдебурзького права. 
Джус С.М. –  начальник відділу культур, 



жовтень 2019 року 

 

           9. Підготувати і видати краєзнавчі матеріали до 400-річчя надання місту Шепетівка 

Магдебурзького права. 
Пісарцов Д.В. –  головний спеціаліст 

Протягом 2019 року 

 

 

10. Забезпечити належне анонсування і висвітлення у місцевих засобах масової 

інформації заходів, присвячених відзначенню 400-річчя надання місту Шепетівка 

Магдебурзького права. 
Драпуля Н.В. – начальник відділу 

інформаційної діяльності та  

комунікацій з громадськістю 

Протягом 2019 року 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету     В.Рачук 

 

 

 


