
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про заходи щодо відзначення Дня 

Європи у місті 

 

 

З метою кращого ознайомлення населення із сутністю та роллю Європейського 

Союзу в сучасному світі, з процесами євроінтеграції України, на виконання Указу 

Президента України від 19 квітня 2003 року №339/2003 «Про День Європи», 

розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від          

11.05.2016 року №211/2016-р «Про заходи щодо відзначення в області Дня Європи», 

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

 

1. Затвердити заходи щодо відзначення у місті Дня Європи згідно з додатком.  

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям:  

2.1 забезпечити підготовку та проведення зазначених заходів;  

2.2 інформацію про виконання заходів надати до 01 червня 2016 року у відділ з 

питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради для подальшого 

інформування облдержадміністрації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                                                   М. Мельничук 

 

 

 13 травня 2016 року  Старокостянтинів   № 168/2016-р 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

13 травня 2016 року № 168/2016-р 

 

Заходи щодо відзначення у місті Дня Європи 

 

1. Провести Єдиний День інформування населення міста на тему: «Україна – ЄС: 

реалії та перспективи співпраці». 

Відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

19 травня 2016 року. 

2. Організувати проведення в закладах культури міста: огляду літератури «Знай про 

Європу більше», інформаційної години «Європейський Союз – сім’я демократичних 

європейських країн», віртуальної мандрівки «Цікаві факти про ЄС» за участю 

представників громадських організацій, засобів масової інформації, молоді. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

травень 2016 року. 

3. Забезпечити проведення концерту «Музика щирих сердець: видатні композитори 

Європи», присвяченого Дню Європи. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради, дитяча музична 

школа ім. М. Кондратюка; 

22 травня 2016 року 

4. Провести концерт до Дня Європи за участю кращих солістів та колективів 

м.Старокостянтинів та дитячого духового оркестру с. Ленківці (Шепетівський район). 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради, дитяча музична 

школа ім. М.Кондратюка; 

20 травня 2016 року. 

5. Взяти участь в обласному конкурсі молодіжної творчості «Європа очима молоді». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

травень 2016 року. 

6. Організувати цикл кінопереглядів «Про європейські цінності мовою кіно». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; центр-музей 

«Старий Костянтинів»; 

травень 2016 року. 

7. Забезпечити проведення в навчальних закладах міста тематичних книжково-

ілюстрованих виставок, відкритих уроків, тематичних лекцій, годин інформування про 

Європейський Союз та європейську інтеграцію України, конкурсів учнівських письмових 

робіт та конкурсів дитячих малюнків, інтегрованих уроків літератури про видатних 

письменників, музикантів та поетів країн Європейського Союзу, організація випуску 

шкільних тематичних газет, присвячених Дню Європи, проведення фізкультурно-

спортивних змагань, присвячених відзначенню Дня Європи, Дня футболу. 
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Управління освіти, відділ з питань 

фізичної культури і спорту виконавчого 

комітету міської ради; 

травень 2016 року 

8. Організувати екскурсії для учнів загальноосвітніх шкіл по підприємствах міста, де 

залучені інвестиції Євросоюзу та застосовуються європейські технології виробництва. 

Управління освіти, управління 

економіки, відділ з питань внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської 

ради; 

Травень 2016 року. 

9. Забезпечити належне висвітлення у місцевих засобах масової інформації заходів 

щодо відзначення у місті Дня Європи. 

Редакція газети «Наше місто», міське 

радіомовлення, відділ інформаційного 

забезпечення, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

травень 2016 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                       підпис                                       В. Янзюк 

 


