
Україна 
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    19   травня    2015 р.                          № 64 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про відзначення у місті  

19-ї річниці 

Конституції України 

 

 

 

 На виконання Указу Президента України від 21.04.2015 № 225/2015 «Про відзначення 

19-ї річниці Конституції України» та з  метою гідного відзначення у 2015 році 19-ї річниці 

Конституції України, враховуючи її вирішальне значення у розбудові демократичної 

незалежної держави та консолідуючу роль у розвитку в Україні громадянського суспільства , 

організації та проведення міських заходів , керуючись п/п 20 п.3 ст.42 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”: 

 

 

1.  Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення у місті 19-ї 

річниці Конституції України (додаток 1). 

2.  Затвердити міські заходи з відзначення 19-ї річниці Конституції України (додаток 2). 

3. Заступнику начальника відділу фінансово-господарського забезпечення Буглак Н.В. 

перерахувати кошти за рахунок інших витрат КФК 250404 в розмірі 330,00  (триста 

тридцять грн.)  згідно з наданими рахунками в межах виділених бюджетних  

призначень 

4. Контроль  та відповідальність за виконання  даного розпорядження  покласти на 

керуючу справами  виконавчого комітету Л.Меренкову. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                   І.Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від   19  травня 2015р. №    64  

 

 

Склад  

організаційного комітету з підготовки та відзначення у місті 

 19-ї річниці Конституції України 

 

 

 

Голова: 

Крижановський Ігор Борисович – міський голова 

 

Заступник голови: 

Меренкова Лілія Іванівна – керуюча справами міськвиконкому 

 

Секретар: 

Тюпа Фарангіз Камчибеківна – головний спеціаліст   відділу по обслуговуванню ради 

 

Члени оргкомітету:   
Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділу культури та туризму 

Данільченко Юрій Володимирович - начальник юридичного відділу 

Желудченко Сергій Володимирович – начальник КП «Ритуал»                    

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник організаційного відділу  

Загородня Валентина Григорівна – начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Заруцький Андрій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

Иваськів Тетяна Анатоліївна – начальник фінансового управління  

Колєнченко Надія Іванівна – редактор газети "Знам’янські вісті" 

Лаптєва Любов Олександрівна – начальник УМА та ЖКГ  

Ніколаєва Олена Сергіївна – начальник Знам’янського міськрайонного управління юстиції 

Попова Наталія Олександрівна – начальник міського відділу освіти 

Подвиженко Г.І. – директор Центру дитячої та юнацької творчості 

 

  

 

 

 

Керуюча справами       Л.Меренкова 



 
Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від   19   травня 2015р. №   64   

  

Міські заходи 

по відзначенню 19-ої річниці Конституції України 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.  Провести Єдиний день інформування серед 

населення міста через систему правової освіти, 

з цією метою: 

 підготувати методичні матеріали для 

проведення Єдиного дня інформування; 

 підготувати та провести практичний 

семінар із відповідальними особами за 

проведення правових навчань у 

трудових колективах підприємств, 

установ, організацій міста 

25.06.2015р. 

08.00год. 

 

 

 

Л.Меренкова 

В.Загородня 

 

Л.Меренкова 

Ю.Данільченко 

О.Ніколаєва 

 

2.  Провести семінар для відповідальних за право 

виховну роботу на підприємствах, організаціях 

та установах міста 

24.06.2015 

14.00 

Ю.Данільченко 

О.Ніколаєва 

 

3.  Здійснити заходи по благоустрою та 

святковому оформленню центральної вулиці 

міста, пропагуючи державну символіку 

до 25.06.2015р. А.Заруцький 

Л.Лаптєва 

С.Бабаєва 

  

4.  Провести просвітницькі тематичні заходи у  

пришкільних оздоровчих таборах ; міських 

закладах культури, спрямованих на виховання 

правової культури, висвітлення історії 

становлення конституційного права, 

поширення знань про конституційні права і 

свободи людини і громадянина, отримання 

знань з історії та розвитку державотворення, а 

також про його видатних діячів: 

- книжкові виставки; 

- інформаційні години; 

 - правові розмови; 

-  тематичні полички; 

-  години правових знань; 

-  тематичні викладки; 

- виставки друкованих видань та підшивок 

матеріалів 1990-1991 років до дня Конституції 

України (міський краєзнавчий музей); 

червень 2015р. 

 

С.Бабаєва 

М.Колісніченко 

Т.Кулик 

5.  Організувати на базі міського краєзнавчого 

музею тимчасову експозицію із матеріалів 

фонду музею «Тернистий шлях України» 

червень 2015р. С.Бабаєва 

Т.Кулик 

6.  Провести спортивно-масові заходи, присвячені 

19-й річниці Конституції України (за окремим 

планом) 

червень 2015р. Н.Попова 

Є.Гавришевський 

7.  Придбати, оформити та своєчасно направити 

вітальні листівки керівництву Кіровоградської 

облдержадміністрації та ради, 

райдержадміністраціям, містам обласного 

значення 

до 22.06.2015р. О.Зайченко 



8.  Активізувати роботу по роз’ясненню положень 

Конституції України серед населення через 

засоби масової  інформації, створивши 

тематичні рубрики у газеті «Знам’янські вісті» 

червень 2015р. Н.Колєнченко 

Ю. Данільченко 

О.Ніколаєва 

9.  Надати списки учнів, яким протягом червня 

2015 року виповнилося 16 років до 

організаційного відділу 

До 

15.06.2015року 

Н.Попова 

10.  Забезпечити явку дітей  , яким протягом червня 

виповнилося 16 років для отримання паспортів 

під час проведення урочистого мітингу 

28.06.2015 Н.Попова 

11.  Забезпечити вручення паспортів міським 

головою дітям, яким протягом червня 

виповнилося 16 років 

28.06.2015 О.Зайченко 

К.Тесленко 

  

12.  Провести урочистий мітинг по відзначенню   

19-ої річниці Конституції України біля 

пам’ятника Т.Г.Шевченку, з цією метою: 

 

 підготувати матеріали по нагородженню 

грамотами міської ради, забезпечити 

присутність осіб, які підлягатимуть 

нагородженню; 

 

 розробити сценарій урочистого мітингу;  

 

 забезпечити захід озвученням, ведучими та 

концертними номерами 

 

 

 підготувати  необхідну атрибутику  та 

апаратуру до проведення урочистого 

мітингу;  

 

 забезпечити участь громадськості міста, 

представників трудових колективів  в 

урочистостях, а саме  

 

 -  підготувати лист керівникам про час та 

місце проведення урочистого мітингу 

 

 -  розіслати листи керівникам підприємств 

установ та організацій міста; 

 

 придбати квіти для покладання до 

пам’ятника Т.Г.Шевченку; 

 

28.06.2015р. 

  16.00 год. 

 

до  

24.06.2015р. 

 

 

 

до 24.06.2015р. 

 

 

28.06.2015 

 

 

 

 26.06.2015р. 

 

 

28.06.2015р. 

 

 

 

до 24.06.2015 

 

 

до 26.06.2015 

 

 

 28.06.2015р. 

  

 

 

 

О.Зайченко 

 

 

 

К.Тесленко 

 

 

 

О.Зайченко 

С.Бабаєва 

 

С.Бабаєва 

 

 

 

М.Яндович 

Г.Подвиженко 

 

 

О.Зайченко 

 

 

О.Зайченко 

 

 

О.Григор’єва  

 

 

О.Зайченко 

 

 

 

 

 Керуюча справами      Л.Меренкова 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 



 
                                                                                                   Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від   19   травня   2015р.  №  64  

 

 

 

Кошторис витрат 

для проведення заходів по відзначенню 

19-ї річниці Конституції України 

 

1. Корзинка квітів для покладання  - 1шт.х 130 = 130, 00 

2. Квіти для вручення – 10шт х15=150,00 грн. 

3. Ламінація грамот – 5 шт. х 10,00 грн  = 50,00 грн 

 

 

 

 

                                                                                     Всього: 330,00 грн 

 

 

 

Керуюча справами                                          Л.Меренкова 

 

 

 

      


