
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Про заходи з підготовки та відзначення 

20-ї річниці Конституції України у місті 

 

 

На підставі Указу Президента України від 15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 20-ї 

річниці Конституції України», розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 14.04.2016 р. № 179/2016-р «Про обласні заходи з підготовки та відзначення 

20-ї річниці Конституції України», з метою належного відзначення у місті 20-ї річниці 

Конституції України, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з підготовки та  відзначення 20-ї річниці Конституції України 

у м. Старокостянтинів, згідно з додатком. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради забезпечити 

реалізацію запланованих заходів та інформувати відділ з питань внутрішньої політики про 

їх виконання до 30 червня 2016 року, з метою вчасного подання відповідної інформації до 

управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької 

обласної державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

Міський голова                                                    підпис                                  М. Мельничук 

 

10 червня  2016 року Старокостянтинів   №216/2016-р 

 
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

10 червня 2016 року № 216/2016-р 

 

 

Заходи з підготовки та відзначення 20-ї річниці Конституції України 

у м. Старокостянтинів 

 

1. Забезпечити належний благоустрій, святкове оформлення центральної вулиці 

міста з використанням державної символіки. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради, КРБШП,                            

КП «Міськсвітло». 

26 - 27 червня 2016 року. 

 

2. Забезпечити проведення церемонії покладання квітів до пам’ятного знаку князю 

Костянтину Василю Острозькому, державному діячу України ХVI століття, засновнику 

міста. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини, 

організаційно-контрольний відділ виконавчого комітету 

міської ради. 

27 червня 2016 року. 

 

3. Провести урочистості та літературно-музичну композицію з нагоди 20-ї річниці 

Конституції України. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради. 

27 червня 2016 року. 

 

4. Провести «круглий стіл» на тему «Конституції України – 20 років. 

Трансформація та перспективи змін» за участю посадових осіб місцевого самоврядування, 

членів виконавчого комітету, депутатів міської ради, представників громадськості. 

Демонстрація фільму «Політичні етюди», присвяченого подіям прийняття Конституції 

України у Верховній Раді України 27 – 28 червня 1996 року. 

Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради 

27 червня 2016 року. 

 

5. Організувати проведення декади правових знань, спрямованої на підвищення 

загального рівня правової культури населення, забезпечивши  широке інформування 

громадян про правову політику держави та проведення конституційної реформи. 

Юридично-житловий відділ виконавчого комітету міської 

ради. 

Червень 2016 року. 

 

6. Організувати в міських бібліотеках для дітей та дорослих, інших закладах 

культури тематичні виставки літератури, періодики, присвячені 20-й річниці прийняття 

Конституції України. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради. 

Червень 2016 року. 
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7. В комунальних підприємствах, установах та організаціях, рекомендувати 

військовим частинам провести тематичні заходи (бесіди, «круглі столи», виставки 

літератури), спрямовані на єднання суспільства, на виховання поваги до Конституції 

України, формування правової культури, отримання знань про розвиток 

конституціоналізму в Україні та сучасні процеси конституційної реформи в державі. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини, 

відділ з питань внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради. 

Червень 2016 року. 

 

8. Забезпечити висвітлення заходів щодо підготовки та відзначення 20-ї річниці 

 Конституції України у міських засобах масової інформації. 

Відділ інформаційного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради, міська газета «Наше місто», міське 

радіомовлення. 

Червень 2016 року. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                   підпис                                           О.Степанишин 

 


