ПРОЕКТ
Про відзначення в районі 22-ї річниці Конституції України
На виконання Указу Президента України від 28 березня 2018 року № 91/2018 «Про
відзначення
22-ї
річниці
Конституції
України»,
розпорядження
голови
облдержадміністрації від 14 червня 2018 року №510 з метою гідного відзначення у 2018
році Дня Конституції України, консолідації суспільства та враховуючи визначну роль
Основного Закону України в утвердженні правової держави:

1.Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення в районі
22-ї річниці Конституції України, у складі згідно з додатком.
2.Затвердити заходи з підготовки та відзначення в районі 22-ї річниці
Конституції України, що додаються.
3.Головам виконавчих комітетів міської та сільських рад, структурним
підрозділам райдержадміністрації забезпечити виконання вищезазначених заходів.
4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Слабчука Ю.О.
Голова районної державної
адміністрації

ГАВРИЛЮК В.О.

Додаток
до розпорядження
голови райдержадміністрації
від
№
СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та відзначення в районі
22-ї річниці Конституції України
Гаврилюк
Володимир Олександрович

голова районної державної адміністрації,
співголова оргкомітету

Поліщук
Василь Кіндратович

голова районної ради, співголова оргкомітету
(за згодою)

Слабчук
Юрій Олексійович

перший заступник голови райдержадміністрації,
заступник співголови оргкомітету

Бабій
Василь Васильович

редактор районної газети "Прапор перемоги"
(за згодою)

Виноградський
Ігор Людвигович

начальник управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації

Восковнюк
Лілія Вікторівна

начальник організаційного відділу апарату
райдержадміністрації

Грибовченко
Андрій Володимирович

начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації

Коваль
Ірина Миколаївна

завідувач сектору з питань сім'ї, молоді та спорту
райдержадміністрації

Нетрибчук
Іван Петрович

начальник відділу містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Ференець
Сергій Анатолійович

начальник відділу освіти райдержадміністрації

Щур
Микола Петрович

заступник керівника апарату - начальник відділу
діловодства та контролю апарату райдержадміністрації

Начальник організаційного відділу
апарату райдержадміністрації

Л.Восковнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від
№
ЗАХОДИ
з підготовки та відзначення в районі 22-річниці Конституції України
1.Провести урочисті збори присвячені 22-річниці Конституції України за
участю представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
громадськості.
червень 2018 року

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації;
відділ культури та туризму райдержадміністрації;
виконавчі комітети міської та сільських рад

2 Упорядкувати в населених пунктах району місця масового відпочинку населення.
Оновити символи державності та в’їзні знаки.
червень 2018 року

Відділ містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації;
виконавчі комітети міської та сільських рад

3.Організувати:
3.1.Культурно-мистецькі
Конституції України.
червень 2018 року

заходи,

спортивні

змагання

присвячені

Дню

Відділ культури та туризму райдержадміністрації;
сектор у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації

3.2.В закладах культури години спілкування, бесіди, лекції, усні журнали на
тему: «Конституція – основа демократії та прав людини «, «Історія української
Конституції», «Подорож країною Закону» та інші тематичні заходи, спрямовані на
роз’яснення норм Конституції України, виховання поваги до Основного Закону
України, формування національної ідеї.
червень 2017 року

Відділи райдержадміністрації: освіти;
туризму

культури та

3.3.В районній, сільських бібліотеках книжкові виставки, прес-огляди, читацькі
конференції «Моя державо», «День Конституції України», «Слава і воля України»
тощо.
червень 2018 року
Відділи райдержадміністрації: освіти; культури та
туризму

4.Забезпечити висвітлення в районних засобах масової інформації тематичних
матеріалів, заходів з підготовки і відзначення в районі 22-річниці Конституції
України.
червень 2018 року

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації;
редакція газети "Прапор Перемоги" (за згодою).
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