
Україна 
Знам`янська  міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від   30    березня    2016 р.                          № 64 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про відзначення у місті  

20-ї річниці 

Конституції України 

 

 

 

 На виконання Указу Президента України від 15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 

20-ї річниці Конституції України» та з  метою належного відзначення у 2016 році 20-ї 

річниці Конституції України, сприяння консолідації суспільства навколо ідеї проведення 

конституційної реформи, формування високого рівня правової свідомості та правової 

культури населення країни, виховання у громадян поважного ставлення до Основного 

Закону України,   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 20-ї 

річниці Конституції України (додаток 1). 

2.  Затвердити міські заходи з відзначення 20-ї річниці Конституції України (додаток 2). 

3. Контроль  та відповідальність за виконання  даного розпорядження  покласти на 

першого заступника міського голови В.Загородню 

 

 

 

 

Міський голова                                   С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від  30  березня 2016р. №    64  

 

 

Склад  

організаційного комітету з підготовки та відзначення у місті 

 20-ї річниці Конституції України 

 

 

 

Голова: 

Філіпенко Сергій Іванович – міський голова 

 

Заступник голови: 

Загородня Валентина Григорівна – перший заступник міського голови 

 

Зайченко Олена Анатоліївна –  начальник організаційного відділу 

 

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

Балан Сергій Миколайович --  завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій,охорони 

праці, екології та благоустрою міста 

Бензар Андрій Валерійович - начальник Знам’янського відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області 

Данільченко Юрій Володимирович - начальник юридичного відділу 

 Гребенюк Сергій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

Головченко Анатолій Володимирович – старший інспектор з мобілізаційної роботи 

Грекова Людмила Анатоліївна – начальник міського відділу освіти 

Желудченко Сергій Володимирович – начальник КП «Ритуал»                    

Зайченко Віталій Вікторович – начальник  відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю  

Іваськів Тетяна Анатоліївна – начальник фінансового управління   

Коленченко Надія Іванівна –  головний редактор газети "Знам’янські вісті" 

Клименко Наталія Миколаївна - секретар міської ради  

Нікітін Миколай Миколайович – заступник голови Спілки ветеранів АТО 

Подвиженко Геннадій Іванович  – директор Центру дитячої та юнацької творчості 

Ратушна Ірина Олександрівна – керуюча справами міськвиконкому 

Чижма Олександр Васильович – військовий комісар  

 

 

  

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                                                                   В.Загородня 



 
 

 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від  30  березня 2016р. №   64  

  

 

 

Міські заходи 

по відзначенню 20-ої річниці Конституції України 

 

 

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.  

 

Провести засідання організаційного 

комітету з відзначення  у 2016 році  

20-ї  річниці Конституції України 

  

18.05.2016 

20.06.2016 

В.Загородня 

О.Зайченко 

 

2.  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 

24.06.2016р. 

  

 

 

 

 Ю.Данільченко 

І.Ратушна 

 

  

 

  

 

 

3.  Забезпечити широке висвітлення в 

ЗМІ та офіційному сайті 

Знам’янської міської ради 

інформації із відзначення 20-ї 

річниці Конституції України 

Травень-

червень 2016 

року 

Н.Коленченко 

І.Зіньковська 

4.  Забезпечити вітання через ЗМІ   

жителів міста від міської влади 

25.06.2016р. О.Зайченко 

Н.Коленченко  

 

5.  Здійснити заходи по благоустрою 

та святковому оформленню 

центральної вулиці міста, 

пропагуючи державну символіку, 

розміщення соціальної реклами (за 

наданням з ОДА) 

до 

26.06.2016р. 

С.Гребенюк 

С.Бабаєва 

  

6.  Провести культурно-мистецькі 

заходи, присвячені 20-й річниці 

Конституції України 

червень 2016р. 

 

С.Бабаєва 

  

  

7.  Забезпечити в установленому 

порядку фінансування заходів із 

відзначення 20-ї річниці 

Конституції України 

Червень 2016 

року 

Т.Іваськів 

О.Ковальчук 

8.  Організувати на базі міського 

краєзнавчого музею тимчасову 

експозицію із матеріалів фонду 

червень 2016р. С.Бабаєва 

  



музею «Тернистий шлях України» 

9.  Провести спортивно-масові заходи, 

присвячені 20-й річниці 

Конституції України (за окремим 

планом) 

червень 2016р. Л.Грекова 

Є.Гавришевський 

Р.Ладожинська 

10.  Придбати, оформити та своєчасно 

направити вітальні листівки 

керівництву Кіровоградської 

облдержадміністрації та ради, 

райдержадміністраціям, містам 

обласного значення 

до 

22.06.2016р. 

О.Зайченко 

11.  Активізувати роботу по 

роз’ясненню положень Конституції 

України серед населення через 

засоби масової  інформації, 

створивши тематичні рубрики у 

газеті «Знам’янські вісті» 

червень 2016р. Н.Коленченко 

Ю. Данільченко 

  

12.  Надати списки учнів, яким 

протягом червня 2016 року 

виповнилося 16 років до 

організаційного відділу 

До 

15.06.2016року 

Л.Грекова 

13.  Забезпечити явку дітей на 

урочистий мітинг , яким протягом 

червня виповнилося 16 років для 

отримання паспортів   

28.06.2016 Л.Грекова 

14.  Забезпечити вручення паспортів 

міським головою дітям, яким 

протягом червня виповнилося 16 

років 

28.06.2016 О.Зайченко 

К.Тесленко 

  

15.  Провести урочистий мітинг по 

відзначенню   20-ої річниці 

Конституції України біля 

пам’ятника Т.Г.Шевченку за участі 

представників органів виконавчої 

влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських 

об’єднань, депутатів міської ради, 

молоді, учасників АТО та членів їх 

родин, 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 

 

 

28.06.2016р. 

    

 

 

 

 

 

 

 

до  

20.06.2016р. 

 

 

 

до 

24.06.2016р. 

 

 

 

28.06.2016 

 

 

 

 26.06.2016р. 

 

 

 

О.Зайченко 

Н.Клименко 

В.Зайченко 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Меренкова 

 

 

 

О.Зайченко 

С.Бабаєва 

 

 

С.Бабаєва 

 

 

 

С.Балан 

М.Яндович 

Г.Подвиженко 

С.Бабаєва 

 



 підготувати  необхідну 

атрибутику  та апаратуру до 

проведення урочистого 

мітингу;  

 

 

 забезпечити участь 

громадськості міста, 

представників трудових 

колективів  в урочистостях, а 

саме: 

 

- забезпечити явку 

депутатів міської ради; 

- забезпечити явку 

політичних  та громадських 

організацій; 

 

-  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; 

 

 

28.06.2016р. 

 

 

 

28.06.2016 

 

 

28.06.2016 

 

 

до 24.06.2016 

 

 

до 26.06.2016 

 

 

 28.06.2016р. 

  

 

 

 

  

 

 

 

Н.Клименко 

 

 

І.Зіньковська 

 

 

О.Зайченко 

 

 

О.Григор’єва  

 

 

О.Зайченко 

 

16.  Здійснити заходи із забезпечення 

громадського порядку та безпеки 

громадян  під час проведення 

заходів з нагоди 20-ї річниці 

Конституції України  

до 26.06.2016 А.Головченко 

С.Балан 

 

 

 

  

Перший заступник  

міського голови                                                                                   В.Загородня 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

   


