
                                                             
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 08 жовтня 2021 року                            Баштанка                                    № 230-р    

 

Про  відзначення  у Баштанській 
міській територіальній громаді у 2021 
році Дня захисників та захисниць 
України 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 
05.10.2021 №509-р «Про відзначення у Миколаївській області у 2021 році 
Дня захисників та захисниць», з метою відзначення у Баштанській міській 
територіальній громаді Дня захисників та захисниць України,             

з о б о в ’ я з у ю:  

         1. Затвердити  заходи щодо підготовки та відзначення у Баштанській  
міській територіальній громаді  Дня захисників і захисниць України, що 
додаються.  

         2. Доручити керівникам структурних підрозділів Баштанської міської 
ради, старостам старостинських округів забезпечити виконання заходів з 
урахуванням дотримання протиепідемічних заходів, пов’язаних із 
запобіганням поширенню на території Баштанської міської територіальної 
громади гострої респіраторної  хвороби COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2 та   проінформувати відділ розвитку культури і 
туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради  про їх виконання до 
18 жовтня 2021 року. 

         3. Відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету 
Баштанської міської ради подати інформацію до  управління культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації до 19 жовтня 2021 року.  

         4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника з питань діяльності виконавчих органів ради Євдощенко С.В. 

Міський голова                                                               Олександр БЕРЕГОВИЙ  



                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО    
                                                                                Розпорядження  

                                                                                міського голови 

                                                                                08.10.2021 р. № 230-р  
 

ЗАХОДИ 

щодо підготовки та відзначення у Баштанській міській територіальній 
громаді у 2021 році Дня захисників та захисниць України 

1. Провести церемонії покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних 
знаків, місць поховань захисників України, урочисті, інформаційно-

просвітницькі та культурно-мистецькі, спортивні заходи, присвячені Дню 
захисників та захисниць України 

                                                                    Виконавчий комітет 

                                                                    Старостинські округи 

                                                                    Відділ РКіТ 

                     13 жовтня 2021 року 

 

2. Провести мистецький захід «Одна у нас земля і одна Україна»  

                                                          Відділ РКіТ 

                                                          13 жовтня 2021 року 

  

3. Оприлюднити у місцевих засобах масової інформації звернення-

привітання міського голови до населення з нагоди Дня захисників та 
захисниць України та сприяти широкому висвітленню у засобах масової 
інформації заходів до Дня захисників та захисниць України. 

                                                            Відділ з питань засобів масової 
                                                            інформації та зв’язків з 

громадськістю  

                                                                    До 14 жовтня 2021 року  
 

 

4. Забезпечити напередодні та під час святкування Дня захисників та 
захисниць України благоустрій та святкове оформлення населених пунктів 
Баштанської міської територіальної громади з використанням державної 
символіки; упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників та 
місць поховань осіб, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність 
України, воїнів, полеглих у боях.  

                                                          Виконавчий комітет 

                                                          Старостинські округи 

                                                          До 14 жовтня 2021 року  
 



5. Звернутися до керівників релігійних організацій Баштанської міської 
територіальної громади з пропозицією провести в храмах літії пам'яті 
захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України. 

                                                         Відділ РКіТ 

                                                         Старостинські округи 

                                                         До 13 жовтня 2021 року 

 

 6. У закладах освіти та культури забезпечити проведення тематичних 
заходів, присвячених Дню захисників та захисниць України, спрямованих на 
виховання патріотизму, збереження та розвиток національних військових 
традицій, які висвітлюють героїчне минуле українського народу та 
сьогодення Збройних Сил України.  

                                                        Відділ освіти, молоді та спорту  
                                                        Відділ РКіТ 

                                                        Жовтень 2021 року 

   

7. Забезпечити охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху 
та безпеку громадян у разі виникнення надзвичайних ситуацій.  

                                                        КО «Правопорядок» 

                                                        13 жовтня 2021 року 

 

 

 

Начальник відділу РКіТ                                                Світлана БЕРЕЗОВСЬКА 


