
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__24 червня 2022__ року           м. Старокостянтинів                      № _173/2022-р_ 

 

 

Про відзначення 26-ї річниці  

Конституції України 

 

 

З метою гідного відзначення в Старокостянтинівській міській 

територіальній громаді 26-ї річниці Конституції України, враховуючи важливе 

значення Основного Закону України та керуючись статтею 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів із відзначення 26-ї річниці Конституції 

України (додається). 

 

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених цим 

розпорядженням. 

    

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови          

24 червня 2022 року № 173/2022-р 

 

 

План заходів  

із відзначення 26-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 2022 року.  

 

2. Організувати інформування громадськості навчальних закладів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади через мережу 

«Інтернет» (підбірка та викладка тематичних пізнавально-інформаційних бесід, 

вікторин, інформаційно-правових виставок для дітей та їх батьків), тематичну 

викладку «28 червня – День Конституції України» (підбірка та викладка в 

мережі «Інтернет» тематичних пізнавально-інформаційних відеороликів, 

презентацій, відеоуроків для дітей та їх батьків, спрямованих на роз’яснення 

норм Конституції України у становленні демократичної держави, виховання 

громадянської свідомості та поваги до Основного Закону України). 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

27, 28 червня 2022 року. 

 

3. Провести в клубних закладах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади флешмоби, правові ігри, дитячі вікторини, бесіди, 

лекції, патріотичні айстопери, тематичні вечори, концертні програми на            

теми: Конституція держави – основа всіх основ», «Закон нашого життя»,                     

«Наші права – щасливе дитинство», «Я українець! І моє право – любити землю 

горду й величаву». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

27, 28 червня 2022 року. 

 

4. Провести в бібліотечних та музейних закладах Старокостянтинівської 

міської територіальної громади правові години, перегляди літератури, правові 

орієнтири, правознавчі інформини, години інформацій, години історії, години 

спілкування, книжкові виставки, онлайн-екскурси на теми: «Конституція
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України – головний підручник життя», «Знаємо, вивчаємо Конституцію 

України», «Конституція – оберіг державності, «Конституція України - 

традиційне і нове», «Маємо Закон. Маємо надію. Маємо Конституцію України», 

«Конституція – гарант – держави», «Символи моєї держави», «Закон нашого 

життя», «Оберіг нашої держави», «Історія державних символів України». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

27, 28 червня 2022 року. 

 

5. Забезпечити проведення велопробігу за маршрутом Старокостянтинів –

Самчики – Старокостянтинів за участю внутрішньо переміщених осіб та 

місцевих мешканців. 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

28 червня 2022 року о 10 год. 00 хв. 

 

6. Забезпечити організацію та проведення легкоатлетичних естафет, змагань 

з футболу, волейболу, шахів, показових виступів з тхеквондо та боксу на стадіоні 

«Центральний» за участю дітей внутрішньо переміщених осіб та вихованців 

Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної школи. 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

28 червня 2022 року об 11 год. 00 хв. 

 

7. Провести лекцію для працівників територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради на тему: «Дотримання конституційних прав 

та свобод в умовах воєнного стану». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради;                  

28 червня 2022 року об 11 год. 00 хв. 

 

8. Забезпечити організацію виставки майстрів декоративно-прикладного 

мистецтва на території торгівельного центру (Болгарське містечко). 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

28 червня 2022 року о 17 год. 00 хв. 

 

9. Забезпечити організацію та проведення концертної програми «З любов’ю 

до України» на території торгівельного центру (Болгарське містечко). 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;               

28 червня 2022 року о 18 год. 00 хв. 
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10. Забезпечити широке висвітлення заходів із відзначення 26-ї річниці 

Конституції України в засобах масової інформації, на сайті міської ради. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, міське 

радіомовлення; 

червень 2022 року. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради                підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 

  

 

 
 


