
ДОДАТОК 2 

до протоколу засідання 

виконкому селищної ради 

від 28.02.2018р. №2 

 

ГРИЦІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

________________________________________________________________________________ 

РІШЕННЯ 

 

виконавчого комітету Грицівської селищної ради 

 

28.02.2018р.                                                 смт Гриців                                                               №23 

 

 

Про відзначення річниці визволення  

смт Грицева та с. Корпилівка від  

німецько-фашистських загарбників 

 

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

історичне значення визволення смт Гриців та сіл Велика Шкарівка, Корпилівка, Крачанівка, 

Курганівка, Лотівка, Мала Шкарівка,  Микулин, Москвитянівка, Онишківці, Орлинці, 

Рожична, Саверці, Сасанівка та Устянівка  від німецько-фашистських загарбників та з метою 

належної підготовки до відзначення цієї знаменної дати, виконком селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити заходи по відзначенню річниці визволення смт Гриців та сіл Велика Шкарівка, 

Корпилівка, Крачанівка, Курганівка, Лотівка, Мала Шкарівка,  Микулин, Москвитянівка, 

Онишківці, Орлинці, Рожична, Саверці, Сасанівка та Устянівка від німецько-фашистських 

загарбників (Додаток 1). 

 

2. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ: 

2.1. Забезпечити виконання заходів в повному обсязі та у визначені строки; 

2.2. Забезпечити висвітлення проведених заходів у засобах масової інформації та на власних 

сайтах 

 

3. Головному бухгалтеру Грицівської селищної ради Козак Т.С. забезпечити фінансування 

зазначених заходів у межах бюджетних призначень 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ленчук Н.О. , заступника селищного 

голови 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                  І.Слаба 

 



Додаток 1 

до рішення №23 

виконкому селищної ради 

від 28.02.2018р. 

 

 

З А Х О Д И 

по відзначенню річниці визволення смт Гриців та сіл Велика Шкарівка, Корпилівка, 

Крачанівка, Курганівка, Лотівка, Мала Шкарівка, Микулин, Мала Шкарівка, 

Микулин, Москвитянівка, Онишківці, Орлинці, Рожична, Саверці, Сасанівка та 

Устянівка від  німецько-фашистських загарбників 

 

№ Заходи  
Відповідальні та термін 

проведення 

1.  Забезпечити впорядкування пам’ятників та пам’ятних 

знаків, військових поховань, пам’ятників жертвам 

фашизму 

 

Керівники організацій, за 

якими закріплені пам’ятники, 

пам’ятні знаки та поховання 

До 04.03.2018 року 

2.  Провести покладання гірлянд до пам’ятників 

визволителям та загиблим в роки війни 

 

Керівники організацій, за 

якими закріплені пам’ятники, 

пам’ятні знаки та поховання 

До 04.03.2018р. 

3.  Провести мітинг-реквієм біля меморіалу загиблим 

воїнам-грицівчанам  

Виконком, керівники 

підприємств та організацій 

селища 

06.03.2018р. 

 

4.  Організувати в закладах освіти та культури вечори 

вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, уроки 

пам’яті, провести цикл бесід відповідної тематики. 

Відкрити тематичні виставки та експозиції, організувати 

читацькі майстерні, читацькі та пісенні конкурси та інші 

культурно-просвітницькі заходи, приурочені цій даті 

Керівники закладів освіти  

До 06.03.2018р. 

5.  Забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової 

інформації та веб-сайтах заходів щодо відзначення на 

території Грицівської селищної ради Дня визволення 

смт та с. Корпилівка від фашистських загарбників  

Завідуюча Грицівської 

селищної бібліотеки 

Березень 2018р. 

6.  Провести урочисті збори, лінійки, присвячені цій даті Керівники підприємств та 

організацій селища 

До 07.03.2018р. 

7.  Ініціювати перед керівниками релігійних організацій 

селищної ради проведення у храмах панахид за 

загиблими 

Виконком селищної ради 

До 06.03.2018р. 

8.  Клопотати щодо забезпечення охорони правопорядку 

під час проведення мітингу-реквієму 

Виконком селищної ради 

Терміново  

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                                       І. Гарбар 


