
                                           
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_23 червня 2021_                                        м. Шепетівка                                 _№ _126-2021р_ 
 
 

 
Про міські заходи з підготовки та  
відзначення 25-ої річниці  
Конституції України у місті 
 

 На підставі Указу Президента України від 30.03.2021 № 128/2021 «Про відзначення 
25-ої річниці Конституції України», з метою належного відзначення у місті 25-ої річниці 
Конституції України: керуючись пунктом 20 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:  
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 25-ої річниці Конституції України 
у місті у 2021 році (додаток 1).  
2. Управлінням та відділам виконавчого комітету міської ради забезпечити виконання 
зазначених заходів.  
3. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування заходів за рахунок коштів міського 
бюджету, передбачених на проведення державних, міських та професійних свят.  
4. Відділу культури профінансувати заходи згідно з додатком 2.  
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови  
Г. Безкоровайну. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                              Віталій БУЗИЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до розпорядження  

міського голови 
від 23 червня 2021р № 126-2021 р 

 
План  

міських заходів з підготовки та відзначення  

25-ої річниці Конституції України 
 

1. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення належного благоустрою, святкового 
оформлення вулиць, площ міста з використанням державної символіки.  
 

Заступник начальника 
управління 
житлово – комунального 
господарства 
Степанець Л. А.  

до 26 червня 2021 р.  
 

2. Провести урочисті заходи, присвячені 25-ої 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 відділу 
організаційного 
забезпечення  
та документообігу  
Кішик Л. М. 

Головний спеціаліст 
управління організаційного,  
інформаційного забезпечення 
та документообігу  
Майко Л. О. 

червня 2021 р.  
 

3. Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів (концертів, вистав, конкурсів, 
мистецьких виставок тощо), присвячених 25-ої річниці Конституції України.  
 - Тематичний захід до Дня Конституції України                   25 червня 2021 р. 
                                                                                                      14.00 год МБК 
 - Правова гра: "Конституція - гарант Українців"                    26 червня 2021 р. 
                                                                                                       Бібліотека №2 
 - Книжкова виставка - плакат "Наше право - щасливе           27 червня 2021 р 

дитинство"                                                                                  Бібліотека для дітей 
 - Книжкова та онлайн виставка "Конституція                         28 червня 2021 р 
України - головний підручник життя"                                       Бібліотека №1 

Начальник відділу культури  
Джус С.М.  

червень 2021 р.  
 - Фотовернісаж - привітання                                                       25 червня 2021 р 
"Молодь - майбутнє держави!" в мережі facebook                     Шепетівський міський     
Інформаційно - просвітницька акція                                            ЦСССДМ 
 «Молодь обирає здоровий спосіб життя!»  



Директор міського Центру 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. 
Вінницька Т. О. 
 

4. Організувати у навчальних закладах та закладах культури круглі столи, тематичні 
виставки та експозиції, уроки, лекції, бесіди, присвячені темі 25-ої 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 2021 р.  
 

5. Організувати широке інформування населення про заходи, присвячені 25-ої річниці 
Конституції України.  

Головний спеціаліст 
управління організаційного,  
інформаційного забезпечення 
та документообігу  
Майко Л. О. 

червень 2021 р. 
 

6. Забезпечити у місцях проведення заходів охорону громадського порядку, дотримання 
вимог безпеки дорожнього руху, належний медичний супровід.  
 

Начальник відділу 
організаційного 
забезпечення  
та документообігу  
Кішик Л. М. 

Начальник Шепетівського  
районного управління поліції  
ГУНП в Хмельницькій 
області  
полковнику поліції       
Чубенко А. В. 

(за згодою) 
Директор комунального 
некомерційного підприємства  
"Хмельницький обласний 
центр екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф 
"Хмельницької обласної 
ради"  
Терещук О. Л. 

(за згодою) 
червня 2021 року  
 
 
 

Керуючий справами виконавчого комітету                                     Наталія БІЛАС 
 


