
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянтинів 
 

08 червня  2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 195/2018-р 

 

Про заходи з підготовки та 

відзначення 22-ї річниці 

Конституції України у місті 
 

 

З метою належного відзначення у місті 22-ї річниці Конституції України, 

на виконання Указу Президента України від 28.03.2018 № 91/2018 «Про 

відзначення 22-ї річниці Конституції України», розпорядження голови  

Хмельницької обласної державної адміністрації від 26.04.2018 № 406/2018-р «Про 

план обласних заходів з підготовки та відзначення 22-ї річниці Конституції 

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

Україні»: 

1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення 22-ї річниці Конституції 

України у місті згідно з додатком. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради 

забезпечити реалізацію запланованих заходів, про що інформувати відділ з 

питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради до 30 червня 

2018 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                             М. Мельничук



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

08 червня 2018 року № 195/2018-р 

 

 

Заходи  

з підготовки та відзначення 22- ї річниці Конституції України у місті 

 

1. Забезпечити належний благоустрій, святкове оформлення центральної 

вулиці міста з використанням державної символіки. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради, 

комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство, мале комунальне підприємство 

«Міськсвітло»; 

26 - 27 червня 2018 року. 

 

2. Провести урочисті збори та святковий концерт з нагоди 22-ї річниці 

Конституції України в 42 гарнізонному будинку офіцерів. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, організаційно-контрольний відділ, 

відділ з питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

     27 червня 2018 року о 13 год. 00 хв. 

 

3. Покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, панно 

«Вічно в пам’яті нашій». 

Організаційно-контрольний відділ, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради; 

27 червня 2018 року о 09 год. 00 хв. 

 

4. Провести в міських бібліотеках для дітей та дорослих, у закладах 

культури та освіти тематичні виставки літератури, періодики, присвячені 22-й 

річниці прийняття Конституції України. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

     червень 2018 року. 

 

5. Конституційні читання в міських бібліотеках для дітей та дорослих 

«Конституція – гарант незалежності». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради; 

27 червня 2018 року. 
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6. Забезпечити показ документальних фільмів, телепрограм, присвячених 

прийняттю Основного Закону («20 кроків до мрії», «Прийняття Конституції 

України») в мережі Фейсбук на сторінках «Старокостянтинів офіційний» та 

«Молодь Старокостянтинова». 

Відділ з питань внутрішньої політики, управління 

у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету 

міської ради; 

червень 2018 року. 

 

7. Рекомендувати військовим частинам, комунальним підприємствам, 

установам та організаціям провести тематичні заходи (бесіди, «круглі столи», 

виставки літератури), спрямовані на єднання суспільства, на виховання поваги 

до Конституції України, формування правової культури, отримання знань про 

сучасні процеси Конституційної реформи в державі. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини, відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

червень 2018 року. 

 

8. Інформаційна фотовиставка «Конституція України – шляхи 

становлення». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради, 

історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів»; 

11– 29 червня 2018 року. 

 

9. Провести бесіду «Символ України» з вихованцями Центру соціальної 

реабілітації дітей з інвалідністю. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

27 червня 2018 року. 

 

10. Флешмоб «Щаслива родина – міцна Україна» серед вихованців Центру 

раннього розвитку дитини. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

27 червня 2018 року. 

 

11. Виставка творчих робіт вихованців Старокостянтинівської дитячої 

художньої школи «Країна мрій» (фойє виконавчого комітету міської ради). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 
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спадщини виконавчого комітету міської ради; 

15 - 31червня 2018 року. 

 

12. Розмістити на рекламних площах у місті тематичну соціальну рекламу, 

присвячену Дню Конституції України, отриману від Хмельницької обласної 

державної адміністрації.  

Відділ з питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

червень 2018 року. 

 

13. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів 

до Дня Конституції України у місті. 

Старокостянтинівський відділ поліції Головного 

управління Національної поліції України в 

Хмельницькій області; 

27 червня 2018 року. 

 

14. Висвітлити заходи щодо підготовки та відзначення 22-ї річниці 

Конституції України у міських засобах масової інформації. 

Відділ інформаційного забезпечення, відділ з 

питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради, міське радіомовлення; 

червень 2018 року. 

 

 

Керуючий справами        підпис                                        В. Янзюк 

 

 


