розпорядfitЕння

голови вIльшАнськоi рдйонноi дЕр?ItАвноi АДМIНIСТРАЦIi
кIровогрАдськоi оБлАстI
з|д " 22

"

травня zot]poKy

з\ь 117-р
смт Вiльшанка

Про вiдзначення в районi
21-i рiчницi Констиryцii Украiни

Президента УrсpаiЪи вiд 2а квiтня 201-7 року
Ng 1 1 1 <Про вiдзначення 2l-T рiчницi КонстиryцiТ Украiню>, ГIлану органiзацii
виконання Указу Президента Украihи вiд 20 квiтня 2017 року М 111 .,Про
вiдзначення 2I:i рiчницi Констиryцii УrсраТни>, схваJIеного на засiданнi
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 11 TpaBIul 2017 року (шротокол 33),
розпорядження голови КiровоградськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацiТ
вiд 18 травня 20t7 року Jt 248-р кПро вiдзначення в областi 21-i рiчниф
Констиryцii УкраiЪи)) та з метою органiзацii належного вiдзначення в районi
2 1-1 рiчницi КонстиryцiТ Украiни:

На виконанЕя Указу

1. Утворити органiзацiйний KoMiTeT з пiдготовки та вiдзначення в районi

21-i рiчницi Констиryцii УкраiЪи.
2. Затвердити:

скJIад органiзацiйного KoMiTeTy з пiдготовки та вiдзначення
21-Т рiчницi Констиryчii Украiни згiдно з додатком;
заходи щодо пiдготовки та вiдзначення в районi
Украiни (додаються).

в

районi

2l-i рiчницi Констиryцii

комiтета.пл селищноi та сiльськlо< рад
затвердити плани заходiв з пiдготовки та вiдзначення 2|-i рiчницi КонстиryцiТ
УкраiЪи та проiнформувати вiддiл органiзацiйно-iнфрмацiйноi дiяльностi та
комунiкаtдiй з гром4дськiстю rшарату райдержадцrлiнiстрацii про затвердженн,I
заходiв до26травЕя 2017 року.

3. Рекомендувати виконавчим

4. Струкцrрним пiдроздiлам

райдержадмiнiстрацiT iнформувати вiддiл
органiзацiйно-iнформацiйноi дiяльностi та коrrлунiкшliй з грмадськiстtо апарату
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раliдержадмiнiсграцiТ про стан виконання заходiв щодо пiдготовки та
вiдзначення в районi 21-i рiчницi Констиryцii УкраiЪи до 24 червнJI 2аП року.

5. Встановити, що фiнансуванЕrl видаткiв на пiдготовку i проведення
заходiв здiйспюеться за рахунок коштiв, передбачених у державному та

мiсцевому бюджетшr по головнIаr( розпорядниках коштiв - виконавцях заходiв, а
також iнших джерел, не забороненtD( чинним законодавством Украiни.

6. Контроль за виконанЕям даного розпорядження покJIасти

на

заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до розподirгу
функцiонаJIьних повноважень.

Першшй заступппк голови
райопноi дер2l€вноi адмilliстрацii

,r

с.нЕстЕров

Щодаток
,Що розпорядженнrt голови
ВiльшанськоТ районноТ
державнот адмiнiстрацiт
22 травня 2017 ЛЬ 1 17-р

склАд

органiзацiйного KoMiTery з пiдготовки та
вiдзначення в районi
21-i рiчницi Констиryцii Украiни

Голова оDгкомiтетr,

нЕстЕров
Сергiй АнатолiйовиII

сАкун
[митро Станiславович

кушрЕвА
олена Ва.гlентинiвна

_ перший заступник голови
державноi адмiнiстрацii

районноТ

заступник голови районноi державноi
адмiнiстрацiт

керiвник апарату районноi державноТ
адмiнiстрацiТ

членп оргкомiтетч:

БУДАРЕIФКД
Наталiя ЮрiiЪна

ВАСI4JЬКОВСЪКА
Натагriя СергiiЪна

григор,св
Сергiй Сергiйович

дорд€вА

Натапiя Олександрiвна

дрАrцАIмII

BiKTop Васильович

климЕнко

олег Васильович

нач€rлъник управлiння соцi€rльного захисту
населеннrI райдержадмiнiстрацii
головний спецiалiст вiддiлу економiки
та
розвитку iнфраструктури

райдержадмiнiстрацii
начапьник вiддiлу органiзацiйноiнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй

з

цромадсъкiстю апарату райдертсадмiнiстрацii
головний спецiапiст вiддiлу органiзацiйноiнформацiйноi дiяльностi та кЪмунiкацiй
з
фома,дськiстю апарату райдержадмiнiстрацiТ
начаJIьник вiддi.гry освiти
райдержадмiнiстрацii
Вiльшансъкого вiддiлення Голованiвського
ВП ГУ НП в Кiровоградськiй областi
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KYPIHHA

-

МЕJЪНИК
Вiкторiя СергiiЪна

-

IчШDИЙIJIОВА
Олена Петрiвна
НЕМИРОВАШЙ

-

РАЛСВ
Iгор Вiталiйович

-

СВIЧКАРЬОВА
Алла евгенiiвна

-

тетяна Миколаiъна

Володимир

-

Миколайович

головний лiкар центр{лльноТ районноi лiкарнi

заступник керiвника апарату, начальник
вiддirry управлiння персонапом та
юридичного забезпечення апарату
райдержадмiнiстрацii
начальник вiддiJrу культури, туризму та
культурноi спадщини райдержадмiнiстрацii
завiдувач архiвного сектору
райдержадмiнiстрацiТ
начальник рйонного вiддiлу управлiння
,ЩержавноТ слryжби надзвиllаiлнъlх сиryацiй
УкраТни у Кiровоградськiй областi
завiдувач сектору регiонального розвитку,
мiстобудування, архiтекryри та житловокомунального господарства

райдержадмiнiстрацii

Керiвник апарату районноi
державпоi адмiнiстрачii

й,

о.куцАрЕвА

ЗАТВЕРДКЕНО
РозпорядженЕя голови
Вiльшанськоi районноТ

державноТ адмiнiстрацii
22 травня 2al7 Nэ 1 17-р

зАходи

щодо пiдготовки та вiдзначення в районi 21-i рiчницi Констиryцii Украiни

1. Забезпечити органiзацiю та проведенЕя урочистих заходiв за 1пrастю
представникiв органiв виконавчоi вгlади, органiв мiсцевого самоврядування,
депутатiв мiсцевих р4д, цромадських органiзацiй, мiсцевих осередкiв

полiтичних партiй

та

громадських органiзацiй, трудових колективiв та
громадськостi в районному центрi, населених гryнктах району.
Селищна та сiльськi ради
.Що 28 червня 2017 року

2. Провести покJIаданн;I KBiTiB до паltt'ятника Т.Г.Шевченку з нагоди
вiдзначенвя 2|:i рiчницi КонстиryцiТ Украiни за участю керiвництва району,

деrryтатiв мiсцевих рад, громадських органiзацiйо полiтичних партiй, трудових
колективiв та громадськостi.
Вiмiл органiзацiйньiнформацiйноi дiяльностi
та комунiкацiй з цромадськiстю апарату
раfиержалмiнiстрацii, вiддiл культури, туризму
та культурноТ спадщини райдержадмiнiстрацii,
селищна та сiльськi ради
До 28 червrul 20|7 року

3.

в

урочистому мiтинry та покпаданнi KBiTiB
ВiЙСЬКовосrryжбовцiв, 1^rасникiв антитерористичноi операцii, спiвробiтникiв
органiв внутрiшнiх справ, управ.rriння,.ЩСНС Украihи в областi.
Забезпечити )часть

Районний вiйськовий KoMicapiaT, Вiльшанське
вiддiленrrя Голованiвського ВП ry НП в
Кiровоградськiй областi
.Що 28 червIuI2017 року

4. Пiдгоryвати виставку архiвних дочrплентiв та матерiапiв, присвячених

2l-й рiчницi Констиryцii УкраТни; забезпечити всебiчне сгIриrlннrl
дослiдницькоi дiяльностi з питанъ icTopii украiнського державотвореннrl,
формуванЕя правовоi системи держави.
Архiвний сектор райлержадмiнiстрацii,
вiддiл освiти райлержадмiнiстрацii
ffo 28 червIlя 2017 року
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5. Забезпечити проведення у закJIадах культури, закJIадах для дiтей та
молодi iнформацiйно-просвiтницьких заходiв, спрямованих на еднання
суспiльства, формування правовот кулътури громщян, змiцнення громадського
у питаншIх нацiональноi icTopii, становленнi демократичноТ
"r".rорозумiння
держави, донесення до широкоi аудиторii cl"racHi ТенДеНЦii РОЗВИТКУ

конституцiоналiзму в YKpaiHi; дiяльнiсть видатних представникiв украiнського
державотвореншI, становлення демократичноi держави та утвердженнrl у
суспiльствi основоположних демокраТиLIн11х цiнностей.
Вiддiл культури, туризму та кульryрноi
спадщини райдержадмiнiстраuii вiддiл освiти
райлерхалмiнiчграчiiL, селищний та сiльськi
голови

Червень 2017року

ЗабезПечити flоданнrI у визначенi термiни до вiддiлу управлiння
персонЕrпом та юридичного забезпеченЕrI апарату райдержадмiнiстрацiТ
матерiалiв щодо нагородженпя вiдзнаками районноi державноi адмiнiстрацii та
освiти,
районноi ради представникiв рiзних гшlузей економiки, культури,
колективiв тощо з нагоди вiдзначення 21-i рiчницi
охорони здоров'я,
"рудо"r*
Констиryцii УкраiЪи.
Вiддiл управлiння персоналом та юридичного
забезпеченшI апараry райдержадмiнiстрацii

6.

До 01 червня 2017 року

7.
району.

8.

Органiзувати проведення робiт

з

благоустрою населених пунктlВ

Селищна та сiльськi ради, сектор
регiонального розвшц, мiстобулування
архiтекryри та хt,rглово-комунtlльного
господарства райдержадмiнiстрацii
До 28 червIuI2017 року

населених пунктiв районуо
передбачивши встановленнrI державного прапору УкраiЪи на адмiнiстративних
Забезпечити тематичне оформлення

булiвлях пiдприсмств, установ та органiзацiй.
Струкгурнi пiдроздiли райдержадмiнiстрашii,
селищна та сiльськi ради
Червень 2017 року

9. Забезпечити широке висвiтлення у мiсцевих засобах масовоi iнформацii

заходiв iз вiдзпачення 21-i рiчницi Констиryчii Украiни.
Вiддiл органiзацiйно-iнформацiйноi дiяльностi
та комунiкацiй з цромадськiстю апарату
аЁrлержалмiнi страшii
.Що 28 червIrrI2017 року

р
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10. Органiзувати медиtIне обслуговуванЕя масових заходiв, пов'язаних iз
святкуванням 2 1 -i рiчницi Констиryцii Украiни.
Вiльшанська цеIrфальна районна лiкарня
Червень 2017 року

11. Забезпечити цромадський порядок, безпеlсу rромадян, ДотРимаНЕЯ
правил дорожнього руху, попередження надзвичайних сиryацiй у мiсцях
проведеннrI масових засодiв, пов'язаних з пiдготовкою та святкуваннrtм
21-i рiчницi Констиryчii Украiни.
Вiльшанське вilчtiлення Голованiвського ВП
ГУ НП в Кiровоградськiй областiо районний
вiддiл управлiння,Щерхавноi служби
надзвичайних сLrryацiй УкраiЪи у

Кiровоградськiй областi
Червень 2017 року

