
        
         УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

11 червня 2018 року                м. Шепетівка                           №115-2018 р. 

 

 

Про міські заходи з підготовки та 

відзначення 22-ї річниці Конституції 

України у місті 

 

 

На підставі Указу Президента України від 28.03.2018 № 91/2018 «Про відзначення 

22-ї річниці Конституції України», розпорядження голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації «Про план обласних заходів з підготовки та відзначення 22-ї 

річниці Конституції України» від 26.04.2018 №406/2018-р, з метою належного відзначення 

у місті 22-ї річниці Конституції України: 

керуючись пунктом 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Утворити організаційний комітет із підготовки заходів та відзначення 22-ї 

річниці Конституції України у місті у 2018 році (додаток 1). 

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 22-ї річниці Конституції 

України у місті у 2018 році (додаток 2). 

3. Управлінням та відділам виконавчого комітету міської ради забезпечити 

виконання зазначених заходів. 

4. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) забезпечити фінансування заходів за 

рахунок коштів міського бюджету, передбачених на проведення державних,  міських та 

професійних свят. 

5. Відділу бухгалтерського обліку (Рибачук Г.П.) профінансувати заходи згідно з 

додатком 3. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Н.Стасюк. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                     М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 



План 

міських заходів з підготовки та відзначення  

22-ї річниці Конституції України 

 

1. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення належного благоустрою, 

святкового оформлення вулиць, площ міста з використанням державної символіки. 

 
Начальник управління  

житлово – комунального  

господарства та з  

питань регулювання земельних 

відносин 

Цвіркун П.І. 

до 26 червня 2018 р. 

 

2. Провести урочисті заходи, присвячені 22-й річниці Конституції України, за 

участю представників органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, молоді, 

військовослужбовців – учасників антитерористичної операції у Донецькій та Луганській 

областях, учасників Революції Гідності та членів їх родин тощо. 
 

Начальник відділу культури 

Джус С.М. 

Начальник організаційного відділу 

Кішик Л.М. 

Начальник відділу 

інформаційної діяльності та  

комунікацій з громадськістю   

Драпуля Н.В. 
27 червня 2018 р.  

 
3. Організувати покладання корзин та квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків 

видатним історичним діячам українського державотворення. 

Начальник організаційного відділу 

Кішик Л.М. 

28 червня 2018 р.  

 

4. Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів (концертів, вистав, 

конкурсів, мистецьких виставок тощо), присвячених 22-й річниці Конституції України. 

Начальник відділу культури 

Джус С.М.  

Червень 2018 р.  

 

5. Організувати у навчальних закладах та закладах культури круглі столи, 

тематичні  виставки та експозиції, уроки, лекції, бесіди, присвячені темі 22-й річниці 

Конституції України, інших матеріалів, що ілюструють процес прийняття Конституції 

України, історію та розвиток законотворення в Україні. 

Начальник управління освіти;  

Тихончук Л.І. 

Начальник відділу культури 

Джус С.М.  

Червень 2018 р.  

 

6. Організувати широке інформування населення про заходи, присвячені 22-й 

річниці Конституції України. 

Начальник відділу 



інформаційної діяльності та  

комунікацій з громадськістю   

Драпуля Н.В. 

Червень 2018 р.  

 

7. Забезпечити у місцях проведення заходів охорону громадського порядку, 

дотримання вимог безпеки дорожнього руху, належний медичний  супровід. 
 Кішик Л.М. – начальник  

організаційного  відділу, 

 Шкіндюк В.І. – начальник  

 Шепетівського 

 ВП ГУНП у Хмельницькій області  

 (за згодою), 

 Вознюк Т.Д. – головний лікар  

 екстреної  медичної  

 допомоги 

27 червня  2018 року 
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Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                            В.Рачук 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


