
           

           УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МІСТО ХМІЛЬНИК  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від “06”червня 2017р.                                                                            №238-р 

 

Про проведення в місті Хмільнику  

заходів до Дня скорботи і вшанування  

пам'яті жертв війни в Україні  

 

Відповідно до Указу Президента України від 17 листопада 2000 року                                    

№ 1245/2000 “Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні”, для  

вшанування пам’яті про героїчний подвиг учасників бойових дій, виховання у 

молоді патріотизму і поваги до визволителів Батьківщини, керуючись ст.42 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. На знак скорботи за загиблими в роки Другої світової війни 22 червня 2017 

року забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорними 

стрічками на будинках і спорудах міста.  

2. Провести 22 червня 2017 року на Площі Перемоги, біля Меморіалу воїнам - 

хмільничанам, загиблим у роки Другої світової війни, загальноміський 

пам’ятний захід до Дня Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни із 

оголошенням хвилини мовчання.  

3. Утворити організаційний комітет із підготовки і проведення у місті Хмільнику 

Дня скорботи та вшанування жертв війни в Україні у складі згідно з додатком 

1.  

4. Затвердити заходи та кошторис витрат із підготовки і проведення у місті 

Хмільнику Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни згідно з 

додатками 2,3. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сташка А.В. 

 

 

     Міський голова            С.Б.Редчик  

 

 

 

 

           

 

 
  

                                           



 

 Додаток 1 

      до розпорядження міського голови 

      від „06” 06. 2017р. №238-р 
 

 

С К Л А Д 

організаційного комітету з підготовки і проведення у місті Хмільнику Дня 

скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні 
 

СТАШКО  

Андрій Володимирович   

– заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради, голова 

Оргкомітету.  

 

ЛОЇК  

Анатолій Васильович  

– голова міської організації ветеранів України, 

співголова Оргкомітету /за згодою/.  

 

ЛЕВЧУК 

Світлана Олегівна   

– спеціаліст 2 категорії відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій із громадськістю 

міської ради, секретар Оргкомітету.  

 

АВТОДІЙЧУК  

Валентина Василівна  

– директор КПНЗ Хмільницької школи 

мистецтв  /за згодою/. 

 

БРАСЛАВСЬКА 

Інна Григорівна 

– головний лікар КУ «Територіальне медичне 

об’єднання «Вінницький обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф»» /за згодою/. 

 

ГОНЧАРУК 

Володимир Миколайович 

– голова спілки ветеранів війни в Афганістані                

м. Хмільника та Хмільницького району /за 

згодою/. 

 

ДЕМ’ЯНЮК  

Павло Ілліч  

– начальник відділу у справах сім’ї та молоді 

міської ради. 

 

ДЕМ’ЯНЮК  

Анатолій Якович  

– директор ДПТНЗ «Хмільницький аграрний  

центр професійно-технічної освіти» /за 

згодою/. 

 

ЗАГІКА  

Володимир Михайлович    

– заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради.  

 

КОВАЛЬСЬКИЙ  

Валентин Дмитрович  

– голова громадської організації «Спілка 

учасників АТО м. Хмільника та 

Хмільницького району» /за згодою/.  

 

КОВЕДА 

Галина Іванівна  

– начальник управління освіти міської ради.  
 



КОЛОМІЄЦЬ 

Микола Петрович  

– директор ДНЗ «Професійний ліцей сфери 

послуг м. Хмільник» /за згодою/. 

 

ЛУЦЕНКО  

Наталія Вікторівна 

– директор центру дитячої та юнацької 

творчості управління освіти міської ради.  

 

МАЗУР  

Наталія Петрівна  

– начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій із громадськістю міської ради. 

 

НАДКЕРНИЧНА  

Юлія Степанівна  

– завідувач сектору з питань культури міської 

ради. 

 

ПАЧЕВСЬКИЙ 

Віталій Григорович  

– начальник відділу з питань фізичної культури 

і спорту міської ради.  

 

ПАЦАНІВСЬКА  

Наталія Миколаївна  

– директор історичного музею міста Хмільника 

/за згодою/. 

 

ПОЛІЩУЧЕНКО  

Руслана Миколаївна  

 

– начальник архівного відділу міської ради. 

РУДЕНКО  

Дмитро Сергійович   

– начальник Хмільницького ВП ГУНП у 

Вінницькій області /за згодою/. 

 

СТУКАН 

Микола Олександрович 

– начальник відділу культури та туризму 

Хмільницької райдержадміністрації /за згодою 

та погодженням Хмільницької РДА/. 

 

ТЕНДЕРИС  

Оксана Володимирівна  

– начальник відділу організаційно-кадрової 

роботи міської ради. 

 

ТИМОШЕНКО  

Ірина Ярославівна  

– в.о. начальника управління праці та 

соціального захисту населення міської ради.  

 

ШЛАПАК 

Василь Павлович 

– радник міського голови на громадських 

засадах /за згодою/. 

 

Міський голова                          С.Б.Редчик  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 2 

      до розпорядження міського голови 

      від „06” 06. 2017р. №238-р 

 

 

 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки і проведення у місті Хмільнику Дня Скорботи  

та вшанування пам'яті жертв війни в Україні 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальний за 

організацію та 

виконання 

Термін 

виконання 

1.  Підготувати сценарій заходу, 

забезпечити ведучих, здійснити 

належний організаційний та 

інформаційний супровід пам’ятного 

заходу 

 

Сташко А.В., 

Надкернична Ю.С., 

Мазур Н.П. 

до 

14.06.2017р.  

2. Підготувати звернення міського голови 

до громадськості міста до Дня скорботи 

і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні  

 

Мазур Н.П. до 

18.06.2017р.  

3. Забезпечити організацію благоустрою 

Площі Перемоги для належного 

проведення пам’ятного заходу 

 

Загіка В.М., 

Полонський С.Б. 

до 

21.06.2017р. 

4. Організувати впорядкування військових 

поховань та могил воїнів-визволителів 

Другої Світової війни 

 

Загіка В.М., 

Полонський С.Б. 

до 

21.06.2017р. 

5. Підготувати звернення міського голови 

до керівників релігійних організацій 

щодо проведення в День скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни 

поминальних панахид та заупокійних 

богослужінь  

 

Мазур Н.П.  до 

22.06.2017р. 

6.  Вжити заходів щодо якісного 

технічного  озвучення загальноміського 

пам’ятного заходу 

 

Сташко А.В., 

Надкернична Ю.С., 

Дем’янюк П.І.  

22.06.2017р.  

7.  Забезпечити горіння “Вічного вогню” 

на Меморіалі воїнам-визволителям   

 

Загіка В.М. 22.06.2017р. 

8.  Організувати в історичному музеї міста 

Хмільника, центральній районній 

Пацанівська Н.М., 

Стукан М.О.,  

червень 

2017р. 



бібліотеці для дорослих, у бібліотеках 

професійно-технічних навчальних 

закладів, лікувально-оздоровчих 

закладів міста тематичні виставки-

експозиції до Дня скорботи та 

вшанування жертв війни в Україні 

Коломієць М.П., 

Дем’янюк А.Я.  

9. У таборах із денним перебуванням при 

ЗОШ провести: 

 

- конкурси на знання історії 

визволення Вінницької області та 

України від нацистських загарбників; 

-  патріотично-виховні бесіди з учнями 

на військову тематику; 

- екскурсії до пам’ятних місць, зустрічі 

з ветеранами, конкурси 

інсценізованої воєнної пісні, 

літературно-музичні вистави, інші 

тематичні заходи  

 

Сташко А.В., 

Коведа Г.І., 

дирекції шкіл 

червень 

2017р. 

10. Висвітлити  пам’ятні заходи  на 

офіційному веб-сайті міста, у місцевих 

друкованих ЗМІ   

 

Мазур Н.П., редакції 

друкованих ЗМІ 

червень 

2017р. 

11. Тримати на контролі виконання 

законодавчих та інших нормативно-

правових актів у частині забезпечення 

соціального захисту ветеранів війни 

 

Тимошенко І.Я.  постійно 

 

   

 

 Міський голова          С.Б.Редчик  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 3 

      до розпорядження міського голови 

      від „06” 06. 2017р. №238-р 
 

 

 

КОШТОРИС  

витрат для проведення в місті Хмільнику  

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

 

 

№ 

з/п 

Назва видатків  КФКВ КЕКВ Сума 

1. Придбання квіткової 

продукції (корзина) 

 

0314200 2282 350,0 грн. 

 

 

          Міський голова          С.Б.Редчик  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


