
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_05 травня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____148/2021-р_____ 

 

 

Про відзначення 25-ї річниці 

Конституції України 

 

 

На виконання Указу Президента України від 30 березня 2021 року          

№ 128/2021 «Про відзначення 25-ї річниці Конституції України», з метою 

гідного відзначення в Старокостянтинівській міській територіальній громаді 

25-ї річниці Конституції України, враховуючи важливе значення Основного 

Закону України такеруючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з 

відзначення 25-ї річниці Конституції України у складі згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити заходи із відзначення 25-ї річниці Конституції України 

(додається). 

 

3. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених цим 

розпорядженням, з урахуванням проведення протиепідемічних заходів, 

пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої 

респіраторної хворобиCOVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

Додаток 1   

до розпорядження міського голови 

05 травня 2021 року № 148/2021-р 

 

Склад  

організаційного комітету з підготовки та проведення заходів з відзначення 25-ї 

річниці Конституції України 

 

 

МЕЛЬНИЧУК 

Микола Степанович 

- міський голова, голова організаційного 

комітету; 

 

ГИЛЮК  

Анжеліка Володимирівна 

 

- начальник організаційно-контрольного 

відділу виконавчого комітету міської ради, 

секретар організаційного комітету; 

 

АФАНАСЬЄВ 

Олександр Вікторович 

 

- начальник управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету  міської ради; 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

БОРИКІН  

Олег Георгійович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

КАМІНСЬКА 

Валентина Казимирівна 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

КОШИК 

Микола Анатолійович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ПАСІЧНИК 

Анатолій Панасович 

 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ПОЛІЩУК 

Дмитро Анатолійович 

 

- начальник відділу внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

 

СТОРОЖУК  

Іван Вікторович 

- начальник відділу молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради; 
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Продовження додатка 1 

 

ТРОЯН 

Ольга Григорівна 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

ШАБЕЛЬНИК 

Наталія Іванівна 

 

- керуючий справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради               підпис        Наталія ШАБЕЛЬНИК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

05 травня 2021 року № 148/2021-р 

 

 

 

Заходи 

із відзначення 25-ї річниці Конституції України 

 

1. Забезпечити належний благоустрій та святкове оформлення населених 

пунктів Старокостянтинівської міської територіальної громади з 

використанням державної символіки. 

 Комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

старости старостинських округів; 

до 28 червня 2021 року. 

 

2. Провести в населених пунктах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади урочисті заходи за участю представників органів влади, 

громадськості, молоді, військовослужбовців. 

 Управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, відділ молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

28, 29 червня 2021 року. 

 

3. Організувати проведення в закладах загальної середньої освіти 

Старокостянтинівської міської територіальної громади інформаційно-

просвітницьких заходів, спрямованих на роз’яснення норм Конституції України 

у становленні демократичної держави, виховання громадянської свідомості та 

поваги до Основного Закону України: виставку дитячих малюнків «Я-

українець, і моє це право – любити землю горду й величаву!»; години 

спілкування «Конституція - основний закон для влади і громади»; історичні 

екскурси «Конституція України»; історичні колажі «Як Україна отримала 

Конституцію»; презентації «Конституція – від козаків до сьогодення»; правові 

абетки «Дітям про Конституцію»; відеоуроки «З історії Конституції України». 

 Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

травень-червень 2021 року. 

 

4. Провести урочистості та святкову програму «Живи та міцній, українська 

державо!» на стадіоні «Центральний». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

28 червня 2021 року. 



 

2 

 

5. Організувати проведення в бібліотечних закладах міської територіальної 

громади цикл заходів «Конституція - оберіг державності», який включає: 

онлайн - перегляди літератури «Конституція України - традиційне і нове»; 

викладки-інформації «Маємо Закон. Маємо надію. Маємо Конституцію 

України»; години історії «Конституція від козаків до сьогодення»; уроки 

державності «Конституція України – символ незалежності». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

28 червня 2021 року. 

 

6. Забезпечити участь дитячих бібліотек Старокостянтинівської міської 

територіальної громади у Всеукраїнському онлайн - конкурсі дитячого 

малюнку «Я і мої права». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

червень  2021 року. 

 

7. Організувати проведення змагань між вихованцями дитячо-юнацької 

спортивної школи з шахів, стрітболу та футболу. 

 Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

26 - 28 червня 2021 року. 

 

8. Забезпечити проведення в міському центрі дитячої та юнацької 

творчості: онлайн-анкетування «10 запитань про Конституцію»; вебквесту 

«Веди нас, основний Законе, до заповітної мети»; українознавчу вікторину «У 

всіх людей один Закон»; екскурсії містом «Сторінки української державності». 

 Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

червень 2021 року. 

 

9. Забезпечити широке висвітлення заходів із відзначення 25-ї річниці 

Конституції України в засобах масової інформації, на офіційному сайті міської 

ради. 

 Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради, міське 

радіомовлення; 

червень 2021 року. 

 

10. Вжити заходів щодо забезпечення порядку, безпеки та   дотримання  
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прав громадян під час проведення заходів із відзначення 25-ї річниці 

Конституції України. 

 Відділ поліції №1 Хмельницького району 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій 

області; 

28 червня 2021 року. 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


