
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 
27.07.2017 р.                                     Летичів                                               № 107   

 
Про план  заходів Летичівської селищної ради 

у зв’язку з відзначенням 26-ї річниці 

Незалежності України  

 

 

 

На підставі  розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 21 червня 2017 року №459/2017-р «Про відзначення в 

області26-ї річниці Незалежності України», розпорядження голови 

Летичівської райдержадміністрації від 05.07.2017 р. №214/2017-р «Про 

відзначення в районі 26-ї річниці Незалежності України», з метою належного 

відзначення в громаді Дня Державного Прапора та 26-ї річниці Незалежності 

України:  

1. Затвердити  план заходів Летичівської селищної ради з відзначенням 

26-ї річниці Незалежності України (Додаток №1). 

2. Структурним підрозділам Летичівської селищної ради та іншим 

виконавцям забезпечити виконання зазначеного плану заходів.  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на завідувача 

сектору з організаційно-кадрової роботи Майську О.В. 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

Селищний голова                                          І. Тисячний  
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Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

№107 від 27.07.2017 р. 

 
 

 

ПЛАН  

заходів з підготовки та відзначення 26-ї річниці незалежності України 

 

1. Забезпечити благоустрій населених пунктів громади, 

упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та 

місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за 

незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції Гідності, 

учасників антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях. 

Виконавчий комітет, відділ ЖКГ, 

інфраструктури, охорони навколишнього 

середовище. 

        Серпень 2017 року 

 

2. Забезпечити проведення у День Державного Прапора України в 

населених пунктах громади офіційної церемонії урочистого підняття 

Державного Прапора України за участю керівництва органів державної влади 

та місцевого самоврядування, громадськості. 

Виконавчий комітет, відділ культури, 

національностей та релігій. 

        23 серпня 2017 року 

3. Забезпечити організацію з нагоди Дня незалежності України в 

населених пунктах громади урочистих заходів (зборів, мітингів, віче тощо) за 

участю керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад, громадськості, духовенства. 

Виконавчий комітет, відділ культури, 

національностей та релігій. 

        До 24 серпня 2017 року 

4. Організувати населених пунктах громади церемоній покладання корзин 

та квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатним діячам 

українського державотворення, борцям за незалежність України, загиблим 

учасникам Революції Гідності, антитерористичної операції у Донецькій і 

Луганській областях. 

Виконавчий комітет, відділ культури, 

національностей та релігій, сектор 

організаційно-кадрової роботи. 

        До 24 серпня 2017 року 
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         5. Провести роботу з представниками релігійних організацій громади що- 

до проведення молебнів за Україну та український народ. 

Відділ культури, національностей та 

релігій. 

        24 серпня 2017 року 

6. Забезпечити проведення навчально-виховних, інформаційно-просвіт- 

ницьких, культурно-мистецьких та інших тематичних заходів, присвячених 

подіям та персоналіям різних періодів багатовікової історії становлення і 

розвитку Української держави, державних символів України. 

Відділ освіти, молоді та спорту, 

виконавчий комітет. 

        Серпень 2017 року 

7. Забезпечити проведення тематичних виставок фото- та архівних до- 

кументів, присвячених історії українського державотворення та питанням су- 

часного розвитку Української держави. 

 

Відділ освіти, молоді та спорту , відділ 

культури, національностей та релігій, 

виконавчий комітет 

       Серпень 2017 року 

8. Організувати у навчальних, у тому числі дошкільних та позашкіль- 

них закладах, пізнавальні, ігрові, навчально-виховні, мистецькі, спортивні за- 

ходи, спрямовані на формування у підростаючого покоління активної грома- 

дянської позиції та національно-патріотичної свідомості. 

 

Відділ освіти, молоді та спорту, вико-

навчий комітет. 

        Серпень - вересень 2017року 

9. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміц- 

нення громадської злагоди, єднання суспільства у справі розбудови держави, 

розвиток міжрегіональних зв’язків, популяризацію української культури, зви- 

чаїв і традицій українського народу, патріотичне виховання молоді. 

 

Сектор організаційно – кадрової роботи, 

виконавчий комітет  

        Серпень  2017 року 

10. Ужити заходів щодо вирішення проблемних питань соціального за- 

хисту осіб, які отримали інвалідність унаслідок участі у Революції Гідності, 

антитерористичній операції у Донецькій і Луганській областях, родин загиб- 

лих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції у 
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Донецькій і Луганській областях, а також забезпечувати надання державної  

підтримки борцям за незалежність України у XX столітті та громадянам, які 

сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України. 

Виконавчий комітет  

        Протягом 2017 року 

11. Сприяти в установленому порядку розвитку волонтерського руху, 

діяльності громадських об’єднань, релігійних організацій, активістів, які на- 

дають підтримку особам, які втратили здоров’я і працездатність унаслідок 

участі у Революції Гідності, антитерористичній операції у Донецькій і Луган- 

ській областях, родинам загиблих (померлих) осіб з їх числа. 

Виконавчий комітет  

        Серпень 2017 року 

12. Сприяти широкому анонсуванню та висвітленню у засобах масової 

інформації теми українського державотворення та заходів з відзначення в 

області Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України. 

Сектор організаційно – кадрової роботи, 

виконавчий комітет . 

        Серпень  2017 року         

 

13. Забезпечити в місцях проведення масових заходів охорону громад- 

ського порядку, дотримання безпеки дорожнього руху та належне медичне 

супроводження. 

                                                            Летичівський відділ поліції ГУНП  

                                                            України в   Хмельницькій області, 

                                                            Летичівська    підстанція  

                                                            Хмельницької станції екстреної  

                                                            медичної  допомоги та медицини 

                                                            катастроф,   виконавчий  

                                                            комітет. 

                                                               Серпень 2017 року 

 

 

 

 


