
 

  

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від «20» лютого  2020 р.                  Баштанка                                      № 28-р 

Про відзначення   на території  
Баштанській ОТГ Дня Героїв 
Небесної Сотні   
 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  Указу Президента України від 11 лютого 2015 року 
№ 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної сотні», розпорядження Миколаївської ОДА від 14 лютого 
2020 року № 45-р, з метою вшанування у 2020 році подвигу учасників Революції 
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні,   з о б о в’ я з у ю: 
  

1. Затвердити заходи щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні,  на 
території  Баштанської  об’єднаної територіальної громади    (далі - заходи), що 
додаються. 

2. Доручити керівникам структурних підрозділів виконкому міської ради 
забезпечити виконання затверджених заходів. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                            Іван    РУБСЬКИЙ                 



                                                                                   

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          Розпорядження міського  
                                                                                          голови  
 

                                                                                          «20» лютого 2020 р.№ 28-р 

 

З А Х О Д И 

щодо відзначення у 2020 році Дня Героїв Небесної Сотні  
на території Баштанської ОТГ 

 

1. Провести в місті Баштанка та в селах Баштанської ОТГ  меморіальні 
заходи, (з покладанням квітів) присвячені Дню Героїв Небесної Сотні, за участю 
представників трудових колективів, органів влади, учасників антитерористичної 
операції в Донецькій та Луганскій областях, громадських, релігійних організацій. 

 

                                                                        Виконавчий комітет  
                                                                        Баштанської  міської ради, 

   відділ розвитку культури  
   і туризму виконавчого комітету  
   Баштанської міської ради, 

    відділ освіти, молоді і спорту 
виконавчого комітету 

    Баштанської міської ради  
    термін:  20 лютого   2020 року. 
 

2. Забезпечити проведення у закладах освіти та культури тематичних 
заходів, «круглих столів»,  виставок, уроків патріотизму,  лекцій, зустрічей з 
учасниками революційних подій в Україні 2004, 2013-2014 років. 

                                                                      

    Відділ освіти, молоді і спорту                
виконавчого комітету 

                                                                        Баштанської міської ради, 

відділ    розвитку культури і туризму 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради  

                                                                        термін:  протягом лютого  2020 року. 
 

3. Сприяти реалізації громадських, волонтерських, молодіжних ініціатив 
спрямованих на проведення заходів присвячених Дню Героїв Небесної Сотні . 



                                                                       

Виконавчий комітет  
                                                                         Баштанської  міської ради, 

    відділ розвитку культури  
    і туризму виконавчого комітету  
    Баштанської міської ради, 
    відділ освіти, молоді і спорту 

виконавчого комітету 

    Баштанської міської ради  
    термін:  протягом  лютого   2020 року. 
 

4. Звернутися до керівників релігійних організацій Баштанської ОТГ з 
пропозицією проведення панахид за Героями Небесної Сотні та загиблими 
воїнами в зоні антитерористичної операції та операції об’єднаних сил в Донецькій 
та Луганській областях.  

 

                                                                            Виконавчий комітет  
                                                                            Баштанської  міської ради, 

       відділ розвитку культури  
       і туризму виконавчого комітету  
       Баштанської міської ради  

               термін:  лютий   2020 року. 
 

5. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів з 
відзначення Дня Героїв Небесної Сотні у 2020 році. 

  

                                                                            Відділ  з питань засобів  
                                                                            масової інформації та  
                                                                            зв’язків з громадськістю 

                                                                    термін:    лютий  2020 року. 
 

6. Забезпечити належний громадський порядок у місцях проведення  
заходів. 

 

                                                                    КО «Праворядок» 

 

 

 

 

 

В. о.начальника  відділу РКіТ                                                   Г. ШУВАЛОВА 
 


