
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

«13»  листопада 2020 року               м. Шепетівка                          № 181-2020 р. 
 
 
Про міські заходи   
у зв’язку з відзначенням  
Дня Гідності та Свободи 
 
 

З метою належного вшанування громадянського подвигу учасників Помаранчевої 
революції та Революції Гідності, ураховуючи важливе значення цих подій для 
утвердження демократичних цінностей, ідеалів свободи і справедливості, відповідно до 
Указу Президента України від 13 листопада 2014 року № 872/2014 «Про День Гідності та 
Свободи», 

керуючись п.20  ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
 
1.  Затвердити план  міських  заходів  до  Дня Гідності та Свободи згідно з 

додатком 1. 
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 керуючого справами 
виконавчого комітету   Рачука В.І. 
 

 
 

 
 
 
Міський голови          М.Полодюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до розпорядження 

міського голови 
«13» листопада  2020 р. 

№ 181-2020 р. 
 

ПЛАН 
міських заходів з відзначення 

Дня Гідності та Свободи в Україні 
 
 

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

 
Ґудзик Ю.А  –  начальник управління житлово – 
комунального  господарства, 
Шайнога Ю.М. – директор КП «Шепетівське ремонтно-
експлуатаційне підприємство» (за згодою). 
До 21 листопада 2020 року 
 
 

2. Організувати у навчальних закладах міста, закладах культури, військових 
частинах тематичних виставок, презентацій, інформаційних заходів, присвячених 
революційним подіям 2004 року та Революції Гідності, її учасникам та значенню цих 
подій у розвитку громадянського суспільства. 

 
Тихончук Л.І. – начальник управління освіти, 
Джус С.М. –  начальника відділу культури, 
Вінницька Т.О. – директор центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
Листопад 2020 року 

 
 

3. Здійснити церемонію покладання квітів до місця поховання героя України 
Миколи Дзявульського та могил військовослужбовців, що загинули під час проведення 
антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на сході України. 

 
Кішик Л.М. – начальник організаційного відділу, 
Джус С.М. –  начальника відділу культури, 
21 листопада 2020 року 
 

 
4. Забезпечити належне анонсування і висвітлення у місцевих засобах масової 

інформації заходів до Дня Гідності та Свободи в Україні. 
 

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

 
 
 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету                                             В.Рачук  
 


