
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

_____________   м. Шепетівка №    №_______ 

 

 

Про заходи з відзначення 

Дня захисників і захисниць  

України 

 

З метою належної організації підготовки і проведення заходів з відзначення у 2021 році Дня 

захисників і захисниць України, який присвячено пошані до минулих і нинішніх військових 

героїв України, які боролися за її свободу, 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 захисників і захисниць  

України. 

у 2021 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. 

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

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Г. Безкоровайну 

 

 

 

Міський голова        Віталій БУЗИЛЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від ___________ №_________ 

 

План 

заходів з підготовки та відзначення Дня захисників і захисниць України 

(з урахуванням карантинних вимог) 

 

1. Встановлення Державного Прапору України та революційного прапора ОУНу 

громаді, на будинках державних установ та навчальних закладів. 

Начальник управління освіти 

Тихончук Л.І. 

Начальник відділу культури 

 Джус С.М. 

Директор КП «Шепетівське 

 ремонтно-експлуатаційне 

 підприємство Шепетівської 

 міської ради» 

Шайнога Ю.М. 

12.10.2021 р. 

 

2. Привести в належний стан вулиці громади та меморіальний комплекс, пам’ятники на 

честь захисників і захисниць 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. 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства 

Ґудзик Ю.А. 

Директор КП «Шепетівське  

 ремонтно-експлуатаційне 

 підприємство Шепетівської 

 міської ради» 

Шайнога Ю.М. 

до 10.10.2021 р. 

 

3. Змагання зі стрільби з пневматичної зброї серед навчальних закладів Шепетівської ТГ 

Начальник відділу 

 справах сім’ї, 

 молоді та спорту 

Стасюк Н.В. 

Начальник управління освіти 

Тихончук Л.І. 

Тир Шепетівського 

навчально-виховного  

комплексу №1 у складі 

«Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів та ліцей 

ім. Героя України  М.Дзявульського» 

08.10.2021 р. 13:00 

 

4. Провести національно-патріотичні змагання «Незламні» з нагоди Дня захисників і 

захисниць України 

Начальник відділу 

 справах сім’ї, 



 молоді та спорту 

Стасюк Н.В. 

Стадіон «Локомотив» 

12.10.2021 р. 14:00 

 

5. Виставка військової техніки 

Стадіон «Локомотив» 

12.10.2021 р. 14:00 

 

6. Провести урочисті заходи, присвячені Дню захисників і захисниць України, за участю 

представників органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, освітян, молоді, 

військовослужбовців – учасників антитерористичної операції у Донецькій та Луганській 

областях, учасників Революції Гідності та членів їх родин, членів родин воїнів, які загинули 

у ході проведення АТО та ООС тощо. 

Начальник відділу культури 

 Джус С.М. 

Начальник управління освіти 

Тихончук Л.І. 

13.10.2021 р. 

Площа Т.Шевченка 11:00 

 

7. Урочисте складання обітниці ліцеїстами Шепетівського навчально-виховного 

комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ-ступенів ім.Н.Рибака та ліцей з 

посиленою військово-фізичною підготовкою». 

Начальник управління освіти 

Тихончук Л.І. 

 Начальник відділу культури 

Джус С.М. 

13.10.2021 р. 

Площа Т.Шевченка 11:00 

 

8. Вшанування пам’яті загиблих воїнів–захисників України. 

Алея Слави у сквері Героїв АТО 

14.10.2021 р. 11:00 

 

9. Забезпечити покладання корзин, квітів та запросити представників релігійних 

конфесій, представників закладів освіти, військових частин на захід, присвячений 

вшануванню пам’яті загиблих воїнів-захисників України. 

Начальник відділу 

 організаційного забезпечення 

та документообігу 

Кішик Л.М. 

Начальник відділу культури 

Джус С.М. 

13.10.2021 р. 

 

10.  Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів (концертів, вистав, конкурсів, 

мистецьких виставок тощо) присвячених Дню захисників і захисниць України. 

- Книжкова виставка «Козацька абетка»  

12.10.2021 р. Бібліотека №2 

- Патріотична година «Сила нескорених!»  

12.10.2021 р. Бібліотека с.Плесна 

- Віртуальна подорож козацькими стежками: «Козацька держава – наша гордість і 

слава»  



13.10.2021 р. Бібліотека № 2 

- Година патріотичного виховання «Наші захисники провідники миру»  

14.10.2021 р. Бібліотека № 1 

- День інформації «Вони боролись за щастя і свободу, служили українському народу»  

14.10.2021 р. Бібліотека для дітей 

- Дитяча розважально-ігрова програма до Дня українського козацтва «Козацькому роду 

нема переводу»  

14.10.2021 р. БК с.Плесна 

- Розважальна дитяча програма до Дня українського козацтва «Козацькі забави»  

14.10.2021 р. БК с.Пліщин 

- Виставка робіт вихованців дитячої художньої школи «Хай живе козацька воля, хай 

живе козацький дух!» 

13.10.2021 р. 11:00 Площа Т.Шевченка 

- Святкова інсталяція «Нащидки козацької слави» 

12-18.10.2021 р. Шепетівська міська рада (3 поверх) 

Начальник відділу культури 

Джус С.М. 

 

11. Провести у закладах освіти тематичні заходи: уроки історії України, уроки мужності й 

пам’яті, присвячені героїзму захисників і захисниць України, за темами: «Мужність і відвага 

крізь покоління», «Запах війни», «Мій тато – герой України», «Історія героїв АТО: Ми 

боремося за українську землю». 

Начальник управління освіти 

Тихончук Л.І 

Заклади освіти громади 

протягом жовтня 2021р. 

 

12. Організувати проведення онлайн-марафонів «Читання патріотичної поезії», «Фото із 

захисником України», «Випускники школи – захисники України». 

Начальник управління освіти 

Тихончук Л.І. 

Заклади освіти громади 

протягом жовтня 2021р. 

 

13. 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». 

Начальник управління освіти 

Тихончук Л.І. 

Заклади освіти громади 

протягом жовтня 2021р. 

 

14. Провести в КЗК «Музей пропаганди» Хмельницької обласної ради наступні заходи: 

- Історичний квест «Козацькому роду нема переводу»  

Директор КЗК «Музей пропаганди» 

Никонова Н.В. (за згодою) 

05-15.10.2021 р. 

- Персональна виставка Михайла Сорокіна «Живопис.ua» 

Директор КЗК «Музей пропаганди» 

Никонова Н.В. (за згодою) 

жовтень 2021 р. 

 



15. Привітання Шепетівської міської спілки ветеранів Афганістану з нагоди 35-ї річниці 

створення. 

Начальник відділу культури 

Джус С.М. 

14.10.2021  

16.  Забезпечити висвітлення заходів з вшанування пам’яті захисників України на веб- 

сайтах закладів та у соціальних мережах. 

Заклади освіти, заклади культури громади 

 

17. Організувати інформування населення про заходи, присвячені  Дню захисників і 

захисниць України  

Головний спеціаліст 

 управління організаційного, 

 інформаційного забезпечення 

 та документообігу 

 Майко Л.О. 

жовтень 2021 р. 

 

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

вимог безпеки дорожнього руху та належний медичний супровід. 

Начальник відділу 

 організаційного забезпечення 

та документообігу 

Кішик Л. М. 

Начальник Шепетівського 

районного управління 

поліції ГУНП в 
 Хмельницькій області 

 полковнику поліції 

Чубенко А. В. (за згодою) 

Директор комунального  

некомерційного підприємства 

"Хмельницький обласний 

 центр екстреної медичної 

 допомоги та медицини катастроф 

"Хмельницької обласної ради" 

 Терещук О. Л. (за згодою) 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів    Галина БЕЗКОРОВАЙНА 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Наталія БІЛАС 

 

 

 

 

 

 

 


