
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
13.10.2020  року                                     м. Шепетівка                                            № 173-2020р 

Про заходи з відзначення 
Дня Захисника України 
 
 
 
               З метою належної організації підготовки і проведення заходів з відзначення у 
2020 році Дня  захисника України, який присвячено загиблим у боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України, дотримуючись карантинних заходів та 
керуючись   п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня Захисника України у 2020 
році (додаток 1). 
 

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

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

коштів міського бюджету, передбачених на проведення державних, міських та 
професійних свят (додаток 3). 
 

4. Відділу культури (С.Джус ) профінансувати  витрати згідно з кошторисом  
 (додаток 2). 
 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету  В.Рачука. 
 
 

 
 
 
Перший заступник  
міського  голови                                                                                   В.Вихівський 
                                                                                                       
 

 

 

 



Додаток 1 
до розпорядження  
міського голови  
від 13.10.2020 № 173-2020р                                                                                                                             

  
 
 

План 
  заходів з підготовки та відзначення  Дня Захисника України 

( з урахуванням карантинних вимог) 
 
 

1.  Встановлення  Державного Прапору України  та революційного прапора ОУН   на   
будинках державних установ та  навчальних закладів. 
 
 

Тихончук Л.І. 
Джус С.М. 

12.10.2020 р. 
 

2. Привести в належний стан вулиці міста та   меморіальний комплекс, пам’ятники на 
честь захисників України, а також місця поховань загиблих (померлих) осіб, які брали 
участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час проведення 
антитерористичної операції на сході України. 

                                                                                                               Ґудзик Ю.А. 
Шайнога Ю.М. 

                                                                                                         до 10.10.2020 р. 
 

3. Провести у закладах освіти тематичні заходи: уроки історії України, уроки мужності й 
пам’яті, присвячені героїзму захисників України, за темами: «Мужність і відвага крізь 
покоління», «Запах війни», «Мій тато – герой України», «Історія героїв АТО: Ми 
боремося за українську землю». 

                                                                                                                   Тихончук Л.І 
Заклади освіти міста                                                                           

                                                                                                                 протягом жовтня 2020 р. 
 

4. Організувати проведення онлайн – марафонів «Читання патріотичної поезії», «Фото із 
захисником України», «Випускники школи – захисники України». 
 

Тихончук Л.І. 
Заклади освіти міста                                                                                                         

                                                                                                         протягом жовтня 2020 р. 
 

5. Провести у закладах освіти виставки художніх творів, творів мистецтва, історичних 
документів, експозицій з архівних фото – і художніх матеріалів, присвячених пам’яті 
воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час 
проведення антитерористичної операції на сході України, за темами: «Уклін живим, 
загиблим – слава», «Герої не вмирають», «Земляки – герої України». 

Тихончук Л.І. 
Заклади освіти міста                                                                                                         

                                                                                                         протягом жовтня 2020 р. 
 



6. Провести в дитячій музичній школі тематичні бесіди та  онлайн концерт Дитячої 
філармонії до Дня Захисника України  «Нам пора для України жити». 

 Джус С.М. 
                                                                                                                  Легкий Р.М. 

13.10.2020 р. 

7. Організувати в бібліотеках міста: 
- виставка-присвята  «Наші захисники – провідники миру» (бібліотека № 1); 
- книжкова виставка «Козацька абетка» (бібліотека № 2); 
- віртуальна подорож козацькими стежками «Козацька держава – наша гордість і слава»  
(бібліотека № 2); 
- година пізнання «У хоробрі козаки будем гратись залюбки», тематична експозиція  
«Захисник України – це звучить гордо!». 
 

Джус С.М. 
                                                                                                                  бібліотеки міста 

12-14.10.2020 р. 

8.  Провести у дитячій художній школі виставку учнівських робіт «І не буде переводу 
українському народу, доки з глибини сторіч долина козацький клич!»                                  

                                                                                                              Джус С.М. 
                                                                                                              Сараєв В.М.       

12.10.2020 р.  
 

9. Організувати в міському будинку культури: 
-  віртуальний музей «Скарби мого роду».                                                        Джус С.М. 

Талімончук В.І. 
  12.10.2020 р. 

 
10. Провести в КЗК «Музей пропаганди» Хмельницької обласної ради слідуючі заходи: 

-  зустріч до Дня захисника України: «Молитва. Віра. Захист. Війна очима капелана»;  
10.30  09.10.2020 р.   

- виставка «Воїни. Історія українського війська» за сприяння УІНП; 
- «Доки буде Україна, доти будуть козаки» урок народознавства; 
-  «Борці за Україну» урок патріотизму;  
- музейний квест «Козацькому роду – нема переводу» історичний квест-гра; 
- виставка-презентація виробів майстерні будинку ветерана «Бандерівський Схрон»  
майстер-класи. 
                                                                                                         з 13.00 до 15.00  11.10.2020 р. 

Никонова Н.В. 

 

11. Вшанування пам’яті загиблих воїнів –захисників. 
   Алея Слави   

11.00   14.10.2020 р. 
  

12.  Забезпечити покладання корзини , квітів  та   запросити представників релігійних 
конфесій,  представників закладів освіти , військових  частин на захід,  присвячений  
вшануванню пам’яті загиблих воїнів-захисників України. 

                                                       Кішик Л.М.                                                                                                   
                                                                                                   13.10.2020 р. 

  



13. Забезпечити висвітлення заходів з вшанування пам’яті захисників України на веб-
сайтах закладів та у соціальних мережах. 

заклади  освіти міста 
заклади культури міста 

 
14. Організувати інформування населення  про заходи, присвячені  Дню Захисника 
України.   

                                                                                        Драпуля Н.В. 
жовтень 2020 р. 

 
 

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

                                                                                                                           Кішик Л.М. 
Собко О.М.(за згодою) 

Вознюк Т.Д. (за згодою) 
 
 
 
 

Начальник відділу культури                                                                           С.Джус 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                                     В.Рачук                             
     

 

 

 

 

 

 

 

 


