
 

УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Шепетівка 
 

 

 

 

Про відзначення в районі 30-ї 

річниці незалежності України 

 

 
 

 

На підставі статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні   

адміністрації»,  Указу Президента України від 21 жовтня 2020 року № 459/2020 

«Про відзначення 30-ї річниці незалежності України», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 31 травня  2021 року № 583-р «Про затвердження плану 

заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України», 

розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 15 

червня 2021 року № 553/2021-р «Про відзначення в області 30-ї річниці 

незалежності України», з метою належного відзначення в районі Дня 

Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України: 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення в 

районі 30-ї річниці незалежності України у складі згідно з додатком 1 та 

затвердити план заходів, що додається. 

2.  Структурним підрозділам районної державної адміністрації, 

рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити виконання 

зазначеного плану районних заходів.  

3. Рекомендувати виконавчим комітетам міських, селищних, сільських 

рад затвердити плани заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці 

незалежності України на відповідних територіях. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  

заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу 

обов’язків. 
 

 

 

Голова адміністрації                                                          Анатолій КАТЕРЕНЧУК 
 

 

08.07.2021 188/2021-р 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

08.07.2021 № 188/2021-р 
 

 

ПЛАН   

заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України 

 

Забезпечити до Дня Державного Прапора України: 

проведення урочистостей за участю керівництва районної державної 

адміністрації, представників органів  місцевого самоврядування, громадськості, 

науковців, творчої інтелігенції, духовенства,передбачивши, зокрема: 

церемонію урочистого підняття Державного Прапора України у 

населених пунктах району 
сектор інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 
внутрішнього аудиту, відділ освіти, 

охорони здоров’я, культури, спорту 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських, селищних, сільських 
рад 

23 серпня 2021  року    

                                                                                
                                                                                      

1) розміщення державної символіки на адміністративних будівлях у 

населених пунктах.     
сектор інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 

внутрішнього аудиту, відділ освіти, 
охорони здоров’я, культури, спорту 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських, селищних, сільських 
рад 

 

1. Забезпечити проведення урочистих заходів з нагоди Дня 

незалежності України за участю керівництва районної державної адміністрації, 

представників органів місцевого самоврядування, учасників операції 

Об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, громадськості.  

 
сектор інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 

внутрішнього аудиту, відділ освіти, 

охорони здоров’я, культури, спорту 
райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських, селищних, сільських 

рад, громадські організації 
                                                                                                 24 серпня 2021  року    



 

 

3 

 
  

2. Проведення церемоній покладання квітів у м. Шепетівка та інших 

населених пунктах району до пам’ятників і пам’ятних знаків, місць поховань 

видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, 

загиблих учасників Революції Гідності, учасників операції Об’єднаних сил, 

антитерористичної   операції, заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях та хвилини мовчання. 
сектор інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 

внутрішнього аудиту, відділ освіти, 
охорони здоров’я, культури, спорту 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських, селищних, сільських 

рад, громадські організації 
                                                                                                 24 серпня 2021  року    

 

 

2. Забезпечити з нагоди Дня незалежності України та Дня Державного 

Прапора України участь у реалізації загальнодержавних проектів, зокрема: 

1) Всеукраїнський фестиваль до 30 –річчя незалежності України   

 
відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських, селищних, 

сільських рад 
серпень 2021 року 

       

Форум єднання молоді «Україна – це круто!» 
відділ освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських, селищних, 

сільських рад 

липень-серпень 2021 року 

 

2) Фестиваль народних художніх промислів «Український бренд» 
відділ освіти, охорони здоров’я, 
культури, спорту райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських, селищних, 

сільських рад 
серпень 2021 року 

 

3) Культурно – мистецькі акції «Неймовірна Україна» 
відділ освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських, селищних, 
сільських рад 

серпень 2021 року 
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4) Всеукраїнський культурно – освітній марафон «Наша незалежність»    
сектор інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю та 

внутрішнього аудиту, відділ освіти, 

охорони здоров’я, культури, спорту 

райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських, селищних, сільських 

рад               

 

5)  Організувати  проведення заходів у рамках профільної діяльності, 

спрямованих на донесення до широкого загалу інформації про важливі події та 

персоналії Українського державотворення, утвердження Української 

незалежності, консолідацію суспільства навколо розбудови України як 

європейської держави 
структурні підрозділи районної 

державної адміністрації  

серпень 2021 року   

 

6. Вжити додаткових заходів щодо вирішення проблемних питань 

соціального захисту учасників операції Об’єднаних сил, антитерористичної 

операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, сімей загиблих (померлих) захисників України, а також щодо надання 

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

сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України 
управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських, селищних, 

сільських рад    
протягом 2021 року 

7. Сприяти, реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення 

національної єдності, розбудови держави, популяризацію національних 

традицій та державних символів України, утвердження позитивного іміджу 

України у світі   
сектор інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 
внутрішнього аудиту, відділ освіти, 

охорони здоров’я, культури, спорту 

райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міських, селищних, сільських 
рад               

 

8. Сприяти широкому висвітленню заходів із підготовки та відзначення 

Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України в 

засобах масової інформації 
сектор інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю та 
внутрішнього аудиту 
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райдержадміністрації                                                                                   

протягом 2021 року    

9. Вжити заходів до розроблення макетів та зразків соціальної реклами, 

присвяченої 30-й річниці незалежності України, їх виготовлення, а також 

розміщення у населених пунктах району та за їх межами вздовж магістральних 

доріг  

 
сектор інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю та 

внутрішнього аудиту 

райдержадміністрації                                                                                   

протягом 2021 року    
липень – серпень 2021 року    

 

10. Вжити в межах компетенції заходів щодо забезпечення публічної 

безпеки, порядку, охорони прав і свобод людини під час проведення заходів з 

відзначення Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України.    

 
сектор з питань оборонної роботи,  

цивільного захисту та взаємодії                                                      

з правоохоронними органами,                                                                       
Шепетівське районне управління поліції                                                                           

Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області,                                                                        

Шепетівський міський відділ 
Управління Служби безпеки України у                                         

Хмельницькій області    

23-24 серпня 2021 року 
 

11. Вжити у межах компетенції протиепідемічні заходів з урахуванням 

вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, під час 

проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України.  
відділ освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських, селищних, 

сільських рад 
протягом 2021 року 

   

 

Начальник відділу освіти, 

охорони здоров’я, культури,  

спорту адміністрації                                                  Наталія ГРАБЕЛЬНІКОВА                                   
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Додаток 1 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

08.07.2021 № 188/2021-р 

 

СКЛАД 

організаційного  комітету з підготовки та відзначення 

 в районі 30-ї річниці незалежності України 

 
Мельник  

Олександр  Вікторович 
 

- перший заступник  голови Шепетівської районної державної 

адміністрації  

Лінник  

Наталія Миколаївна 

- керівник апарату Шепетівської районної державної 

адміністрації 
 

Грабельнікова   

Наталія Миколаївна        

- начальник відділу освіти, охорони здоров’я, культури, спорту 

районної державної адміністрації 
 

Танасієнко  

Ліліана Петрівна 

- начальник управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 
 

Чернописка  

Наталія  Володимирівна 

- начальник відділу фінансово – господарського забезпечення 

районної державної адміністрації 
 

Рачук  

Василь Іванович 

- начальник відділу правової допомоги та управління персоналом 

районної державної адміністрації 
 

Липкань  

Анатолій Всеволодович 

- керуючий справами виконавчого апарату районної ради * 
 

 

Джус  

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу культури виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради* 
 

Безкоровайна  

Галина Григорівна 

- заступник Шепетівського міського голови* 
 

 

Кравчук  

Марія Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу освіти, охорони здоров’я, культури, 

спорту районної державної адміністрації  

 

Бабкіна  

Лариса Володимирівна              

- голова громадської організації «Шепетівська спілка учасників 

бойових дій в зоні АТО»* 

 

Никонова  

Наталія Вікторівна 

-  директор КЗК «Музей пропаганди» Хмельницької обласної 

ради * 

 

Примітка: 

 

 

* включаються до складу організаційного комітету з підготовки 

та відзначення в районі 30-ї річниці незалежності України за 

згодою 

 

Начальник відділу освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту  адміністрації                                    Наталія  ГРАБЕЛЬНІКОВА  


