
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

«18»  лютого 2020 року                   м. Шепетівка                               № 20-2020 р. 
 
 
Про міські заходи до  
Дня Героїв Небесної Сотні 
 

Згідно з Указом Президента України від 11 лютого 2015 року № 69 «Про 
вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 
Сотні» та задля належного вшанування у 2020 році громадянського подвигу, патріотизму і 
мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні 
інтереси та європейський вибір нашої держави, 

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

            1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення увічнення пам’яті 
Дня Героїв Небесної Сотні» (додаток 1).             
            2.Затвердити план міських заходів, присвячених Дню Героїв Небесної Сотні 
(додаток 2).       

3. Управлінням та відділам виконавчого комітету міської ради забезпечити 
виконання  зазначених заходів. 

4. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) забезпечити фінансування святкових 
заходів за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на проведення державних, 
міських та професійних свят (додаток 3). 
           5. Відділу культури профінансувати заходи з відзначення Дня Героїв Небесної 
Сотні. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 
Н.Стасюк. 
 

 
 

Міський голови          М.Полодюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2 
до розпорядження  



міського голови 
«18» лютого 2020 р. 

№ 20-2020 р. 
 

ПЛАН 
міських заходів, присвячених Дню Героїв Небесної Сотні 

 
 

1. Забезпечити упорядкування та утримання у належному стані могили Героя 
України Миколи Дзявульського та могил військовослужбовців, що загинули під час 
проведення антитерористичної операції на сході України.   

Цвіркун П.І. –  начальник управління житлово– 
комунального  господарства  та з  питань  
регулювання земельних відносин, 
Шайнога Ю.М. – директор КП «Шепетівське ремонтно-
експлуатаційне підприємство» (за згодою). 
До 19 лютого 2020 року 

 
2. Провести вечір пам’яті присвячений вшануванню Героїв Небесної Сотні, у 

міському будинку культури за участі керівництва міської ради, депутатів міської ради, 
родин загиблих Миколи Дзявульського та воїнів, що загинули під час проведення 
антитерористичної операції на сході України, військовослужбовців, представників засобів 
масової інформації, громадськості. 

Джус С.М. –  начальник відділу культури, 
Талімончук В.І. – директор міського будинку культури  
20 лютого 2020 року 

 
3. Організувати делегацію для покладання квітів до місця поховання героя України 

Миколи Дзявульського та могил військовослужбовців, що загинули під час проведення 
антитерористичної операції на сході України, та Алеї Слави Героїв України. 

 
Кішик Л.М. – начальник організаційного відділу, 
Джус С.М. –  начальник відділу культури 
20 лютого 2020 року 

 
4. Ініціювати перед керівниками релігійних організацій міста проведення в День 

Героїв Небесної Сотні у храмах панахид за загиблими. 
 

Джус С.М. - начальник відділу культури  
До 20 лютого 2020 року 

 
5. Організувати у навчальних закладах міста, закладах культури, військових 

частинах тематичних виставок, презентацій, інформаційних заходів, зустрічей з 
активними учасниками революційних подій. 

 
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 
Лютий 2020 року 
 

6. Організувати тематичну виставку, присвячену революційним подіям 2013-2014 
років. 

Джус С.М. –  начальник відділу культур, 
20 лютого 2020 року 

 



7. Забезпечити належне анонсування і висвітлення у місцевих засобах масової 
інформації заходів, присвячених Дню Героїв Небесної Сотні. 

 
Драпуля Н.В. – начальник відділу 
інформаційної діяльності та  
комунікацій з громадськістю 
Лютий 2020 року 
 

8. Забезпечити у місцях проведення заходів охорону громадського порядку, 
дотримання вимог безпеки дорожнього руху, належний медичний  супровід. 

 
 Кішик Л.М. – начальник організаційного  
 Відділу, 
 Фурманюк О.А. – начальник Шепетівського 
 ВП ГУНП у Хмельницькій області (за згодою), 

                                                                                      20 лютого 2020 року 
 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету     В.Рачук 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 3 



до розпорядження  
міського голови 

«18» лютого 2020 р. 
№ 20-2020 р. 

 
 

 
КОШТОРИС 

 
витрат на проведення міських заходів,  

присвячених Дню Героїв Небесної Сотні 
у 2020 році 

 
 

№ 
п/п 

Захід Кількість 
(шт.) 

Вартість 
(грн.) 

Відповідальний 
 

1.  Придбання квітів та корзин для 
покладання до могили Героя 
України Миколи Дзявульського 
та могил військовослужбовців, 
що загинули під час проведення 
антитерористичної операції на 
сході України.   
 

11 букетів х 
200 грн. 
 (згідно з 

накладною) 

2200 грн.  
 

Організаційний 
відділ  

2.   Придбання корзин для 
покладання до могили Героя 
України Миколи Дзявульського, 
та Алеї Слави Героїв України. 

1 шт. х 500 
грн. 

(згідно з 
накладною) 

500 грн. 
 

Організаційний 
відділ 

3.   Придбання прапорів. 11 х 200 
(згідно з 

накладною) 

2200 грн. 
 

Організаційний 
відділ 

4. Оплата послуг з розміщення 
білл-бордів. 

(згідно з 
актом 

виконаних 
робіт) 

1300 грн. Відділ 
інформаційної 

діяльності 

Всього видатків 
 

6 200 грн. 

 
 
 
 
 
 
Начальник відділу культури                                     С.Джус 

 
 

 


