
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про заходи з підготовки та 

відзначення 21-ї річниці 

Конституції України в місті 

 

 

З метою належного відзначення у місті 21-ї річниці Конституції України, на 

виконання Указу Президента України від 20 квітня 2017 року №111/2017 «Про 

відзначення 21-ї річниці Конституції України», розпорядження голови  Хмельницької 

обласної державної адміністрації від 24 травня 2017 року № 368/2017-р «Про план 

обласних заходів з підготовки та відзначення 21-ї річниці Конституції України», 

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

 

1. Затвердити заходи з підготовки та  відзначення 21-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 2017 року. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського 

голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                       підпис                                                           В.Богачук 

 

 
 

09 червня  2017 року  Старокостянтинів   №208/2017-р 

 
 

                                                  

 



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

09 червня 2017 року №208/2017-р 

 

Заходи  

з підготовки та відзначення 21- 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-будівельне шляхове 

підприємство, мале комунальне 

підприємство «Міськсвітло»; 

26-27 червня 2017 року. 

2. Провести урочистості та святковий концерт з нагоди 21-ї річниці Конституції 

України в 42 Гарнізонному будинку офіцерів. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради, 42 Гарнізонний 

будинок офіцерів; 

27 червня 2016 року о 14 год. 00 хв. 

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

освіти тематичні виставки літератури, періодики, присвячені 21-й річниці прийняття 

Конституції України. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

червень 2017 року. 

4. Забезпечити показ хронікально-документальних фільмів, телепрограм, 

присвячених подіям, що пов’язані із здобуттям Україною незалежності та прийняттям 

Основного Закону («20 кроків до мрії», «Прийняття Конституції України», «Україна. 

Повернення своєї історії») в центрі-музеї «Старий Костянтинів», на сторінці Фейсбук 

«Старокостянтинів офіційний». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

червень 2017 року. 

5. 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 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 2017 року. 
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6. Провести годину спілкування «Конституція України – основа державності». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

23 червня 2017 року. 

7. Розмістити на рекламних площах у місті тематичну соціальну рекламу, отриману 

від управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької 

обласної державної адміністрації.  

Управління економіки, відділ з питань 

внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

червень 2017 року. 

8.  Забезпечити висвітлення заходів щодо підготовки та відзначення 21-ї річниці 

 Конституції України у міських засобах масової інформації. 

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого  комітету міської ради, міське 

радіомовлення; 

червень 2017 року. 

 

Секретар міської ради   підпис                О.Степанишин 

 

 


