
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

25 червня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 200/2019–р 

 

 

Про заходи з підготовки та 

відзначення у місті 23-річниці 

Конституції України 
 

 

З метою належного відзначення у місті 23-річниці Конституції України, на 

виконання Указу Президента України від 24 квітня 2019 року 3160/2019 «Про 

відзначення 23-річниці Конституції України», плану обласних заходів з 

підготовки та відзначення 23-річиці Конституції України, керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення у місті 23-річниці 

Конституції України згідно з додатком. 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради забезпечити 

виконання затверджених заходів, про що інформувати відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради до 01 липня 2019 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  

від 25 червня 2019 року № 200/2019-р 

 

 

 

Заходи 

з підготовки та відзначення 23-ї річниці Конституції України 

 

 1.Оформлення фотопрезентацій, які спрямовані на роз’яснення 

значення норм  Конституції України у становленні демократичної держави, 

на формування правової культури, виховання громадянської свідомості та 

поваги до Основного Закону України. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, заклади 

освіти; 

25- 27 червня 2019 року. 

 

2. Книжкова виставка «Конституція – Основний Закон України». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради,бібліотеки 

загальноосвітніхнавчальних 

закладів; 

25 - 27 червня 2019 року. 

 

3.Фотовиставка «Конституція - основа моєї держави». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 25 - 27 червня 2019 року. 

 

4. Перегляд  відеофільму «З історії Конституції України». 

Управління освіти 

виконавчогокомітету міської ради, 

педагогічні колективи закладів 

освіти; 

25 - 27 червня 2019 року. 

 

5.Проведення годин спілкування, бесід, інформаційних хвилинок на 

теми: «Конституція – головний закон України», «Конституція – правовий 

компас держави», «Овіяні славою Герб наш і Прапор». 

Управління освіти, відділ з питань 

внутрішньої політики, юридично-

житловий відділ виконавчого 

комітету міської ради,заклади 

освіти;
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Продовження додатка 

 

            25 - 27 червня 2019 року. 

 

6.Правова година «Конституція України – гарант захисту прав людини».   

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради, міська бібліотека для 

дорослих і дітей;   

25 червня 2019 року о 11 год.00 хв.  

7.Проведення  виступу лекторської групи волонтерського загону 

«Конституція – оберіг нашої держави». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, Міський 

центр дитячо-юнацької творчості; 

25 червня 2019 року о 16 год. 00 хв. 

 

8.Урочистості, святковий концерт та нагородження кращих працівників 

міста  з нагоди відзначення 23-ї річниці Конституції України. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради, 42 гарнізонний 

будинок офіцерів (велика зала);  

27 червня 2019 року о 11 год.00 хв. 

 

9. Правова година «Конституція України – гарант захисту прав людини». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради,міська бібліотека для 

дорослих;  

27 червня 2019 року о 12 год.00 хв. 

 

10.Година правознавства «Конституція-правова азбука державності». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради,історико-культурний 

центр-музей «Старий Костянтинів»; 

27червня 2019 року о 14 год.00 хв. 

 

11.Виставка «Конституція України - погляд у майбутнє». 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 
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Продовження додатка 

 

послуг); 

        27 червня 2019 року. 

 

12.Висвітлення заходів щодо підготовки та відзначення 23-ї річниці 

Конституції України  у засобах масової інформації. 

Відділ інформаційного забезпечення,  

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                                  підпис                              В.Янзюк 


