
        
         УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

17 cерпня 2020 року                м. Шепетівка                           № 122-2020 р. 

 

 

Про міські заходи з підготовки та 

відзначення Дня Державного Прапора 

України, 29-ї річниці незалежності 

України 

 

 

З метою належного відзначення у місті Дня Державного Прапора України та 29-ї 

річниці незалежності України: 

керуючись пунктом 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора 

України, 29-ї річниці незалежності України у місті у 2020 році (додаток1). 

2. Управлінням та відділам виконавчого комітету міської ради забезпечити 

виконання зазначених заходів. 

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

рахунок коштів міського бюджету, передбачених на проведення державних,  міських та 

професійних свят. 

4. Відділу культури (Джус С.М) профінансувати витрати згідно з кошторисом 

(додаток 2). 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови В.Вихівського. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                     М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 17.08.2020 р. 

                                                                                                                  № 122-2020 р. 

 

План 

міських заходів з підготовки заходів та відзначення Дня Державного Прапора України,  

29-ї річниці незалежності України у місті у 2020 році 

 

1. Забезпечити благоустрій та святкове оформлення міста, упорядкування 

пам’ятників, пам’ятних знаків видатних діячів українського державотворення, борців за 

незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил на сході України. 
 

Ґудзик Ю.А. 

Шайнога Ю.М. (за згодою) 

до 22 серпня 2020 р. 

 

2. Організувати покладання квітів до пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, 

могил Героя України Миколи Степановича Дзявульського та військослужбовців, які 

загинули під час проведення  антитерористичної операції, операції об’єднаних сил на 

сході України. 
 

Джус С.М. 

Кішик Л.М.  
23 серпня 2020 р.  

 

3. Запропонувати місцевим релігійним організаціям 24 серпня провести в місті 

молебні за Україну та український народ. 
 

Джус С.М.  

До 24 серпня 2020 р.  

 

4. Забезпечити проведення у День Державного Прапора України підняття 

Державного Прапору України. Провести біля центрального флагштоку міста урочистості 

до Дня Державного Прапору України — «Цвітуть неначе квіти волі, знамена жовто-

голубі». Озвучити захід біля центрального флагштоку. 
 

Джус С.М. 

Талімончук В.І. 

Шайнога Ю.М. (за згодою) 

23 серпня 2020 р.  

 

           5. Організувати у бібліотеках тематичні  виставки та експозиції, присвячені темі 29-

ї річниці незалежності України, інших матеріалів, що ілюструють процес боротьби за 

незалежність України: 

 

— родинне вітання «Усе моє, все зветься – Україна» - міська  бібліотека  № 2; 

— екскурс в історію: «Синьо-жовтий стяг,як символ України» (до Дня Державного 

Прапора) - бібліотека № 1; 

— патріотично–інформаційна виставка «Україна – це ти» (до Дня незалежності України») 

- бібліотека № 1; 

— виставка-гордість «Наш стяг – пшениця у степах, під голубим склепінням неба» (до 

Дня Державного Прапора) –  бібліотека для дітей; 

— виставка – панорама «Люблю тебе всім серцем, Україно!» (до Дня незалежності 

України) – бібліотека для дітей.  



 
Джус С.М. 

Серпень-вересень 2020 р. 

 

6. В дитячій художній школі провести виставку робіт учнів та викладачів до Дня 

Державного прапора України «Прапор країни – це честь України» та до Дня незалежності 

України «Хай світанки твої, Україно, сонце сяйвом мережить своїм». 

 
Джус С.М. 

Сараєв В.М. 

Серпень 2020 р. 

           

            8. До Дня незалежності України  організувати концертну програму у міському парку 

культури відпочинку. 
Джус С.М. 

Талімончук В.І. 

24 серпня 2020 р.  

 

           9. З нагоди Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України  організувати 

виставку архівних та фото-документів, що ілюструють процеси здобуття Україною незалежності 
                                                                                                                  Покотило О.В. 
                                                                                                                                         Серпень 2020 р.  

 

           10. Організувати інформування населення про заходи, присвячені Дню Державного 

Прапора України, 29-ї річниці незалежності України.  

                                       Драпуля Н.В. 
                                                                                                                                       Серпень 2020 р.  

 

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

вимог безпеки дорожнього руху, належний медичний  супровід. 
2

                                      

Кішик Л.М. 

Собко О.М. (за згодою), 

Серпень 2020 р. 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови     В.Вихівський 
 

 

 

 

 

 

 

 


