
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
05.02.2021                                             м. Шепетівка                             № 25-2021 р 
   
Про  міські заходи, присвячені 
77-ій  річниці вигнання нацистів 
з  міста Шепетівки 

 
З метою вшанування подвигу героїв фронту і тилу, пам’яті полеглих воїнів– 

визволителів міста, збереження традицій старших поколінь та керуючись                            
п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
 
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення  заходів, присвячених    
77-ій  річниці вигнання нацистів з міста Шепетівки  ( додаток 1). 
2.  Затвердити план заходів з підготовки та проведення святкування (додаток 2). 
3. Фінансовому управлінню (В.Дрищ) забезпечити фінансування святкових заходів за 
рахунок коштів міського бюджету, передбачених на проведення державних, міських та 
професійних свят.  
4. Головному бухгалтеру відділу культури (О.Смірновій) профінансувати заходи, 
присвячені 77-ій річниці вигнання нацистів з міста Шепетівки відповідно до кошторису 
(додаток 3). 
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови          
Г. Безкоровайну  та начальника відділу культури С. Джус. 
 
 
 
Міський  голова                                                                                           Віталій БУЗИЛЬ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  1 
до розпорядження міського голови 

від  05.02.2021  № 25-2021 р 
 

Склад організаційного комітету 
 з підготовки заходів, присвячених   

 77– ій річниці вигнання нацистів з міста Шепетівки 
 

Безкоровайна Галина Григорівна – заступник міського голови, голова оргкомітету. 
Члени оргкомітету: 
Білас Сергій Григорович –  начальник управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету міської ради; 
Білас Наталія Іванівна – керуючий справами виконкому; 
Вознюк Тетяна Дем’янівна -  головний лікар екстреної допомоги (за згодою); 
Ґудзик Юрій Андрійович – начальник управління житлово-комунального господарства та 
з  питань регулювання земельних відносин; 
Герасименко Олег Ігорович – голова міської ради організації ветеранів України (за 
згодою); 
Дрищ Василь Олексійович –  начальник фінансового управління виконавчого комітету 
міської ради;  
 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); 
Никонова Наталія Вікторівна – директор обласного літературно-меморіального музею М. 
Островського (за згодою); 
Талімончук Вікторія Іванівна – директор міського будинку культури; 
Тихончук Людмила Іванівна – начальник управління освіти; 
Чубенко Анатолій Васильович - начальник Шепетівського РУП ГУНП  в Хмельницькій 
області (за згодою). 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                       Н. Білас  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  2 
до розпорядження міського голови 

від  05.02.2021 №  25-2021 р         
 

План  заходів, присвячених 
 77-ій  річниці вигнання нацистів з міста Шепетівки 

  
1. Провести нараду членів організаційного комітету з питань підготовки заходів, 
присвячених  77-ій  річниці вигнання нацистів з м. Шепетівки.    

                   Безкоровайна Г.Г. 
05.02.2021 

2. Підготувати кошториси  заходів та забезпечити фінансування, необхідне для 
проведення  свята. 

Дрищ В.О. 
Джус С.М. 

Кішик Л.М. 
Білас С.Г. 

 
3. Привести в належний стан братські могили, меморіальний комплекс «Вічний вогонь» та 
окремі захоронення воїнів, які загинули в боях за місто Шепетівку в роки Другої світової 
війни. 

Ґудзик Ю.А. 
Шайнога Ю.М. 

до 10.02.2021  
 
4. Організувати установлення (вивішування) Державних Прапорів України на 
адміністративних будівлях місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій, 
закладах освіти та культури та озвучення заходів. 

Кішик Л.М. 
Джус С.М. 

Ґудзик Ю.А 
ТихончукЛ.І, 

11.02.2021 
  

5. В освітніх закладах, бібліотеках міста провести цикл заходів, круглі столи, книжкові 
виставки, тематичні вечори, класні години, присвячених темі визволення міста від 
нацистів. 

Тихончук Л.І. 
Джус С.М. 

Герасименко О.І.(за згодою) 
6.  Провести  виставки та уроки історії до Дня вигнання нацистів з міста Шепетівки, 
провести роботу по збору та систематизації матеріалів спогадів ветеранів Другої світової 
війни, оновлення експозицій шкільних музеїв, куточків бойової слави. 

                                                                                                  Тихончук Л.І. 
Протягом місяця 

 



9. Провести мітинг та організувати  покладання квітів до меморіального комплексу 
«Вічний вогонь».  

Джус С.М. 
Кішик Л.М. 

     11.02.2021  
11.30 

10. Провести музейні уроки історії для школярів міста (за замовленням). 
Никонова Н.В. 

 
11. Забезпечити широке висвітлення у місцевих засобах масової інформації заходів з 
нагоди 77-ї річниці вигнання нацистів з міста Шепетівки.  

Драпуля Н.В. 
11.02.2021 

 
12. Забезпечити у місцях проведення заходів, присвячених 77-ій річниці вигнання 
нацистів з міста Шепетівки,  охорону громадського порядку, дотримання вимог безпеки 
дорожнього руху, належний медичний  супровід. 

Кішик Л.М. 
Чубенко А.В.. (за згодою) 

Вознюк Т.Д. (за згодою) 
                               11.02.2020 

 
 
 
Начальник відділу культури                                                                                       С. Джус 

 
Керуючий справами виконкому                                                                                 Н. Білас  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


