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Про вidзначення 21,:i рiчнuцi
Консmаmуцii Украiнш

На виконання Указу Президента УкраТни вiд 20 квiтня 20]17 року JФ

\||120]-7 <Про вiдзначення 2|-i рiчницi Конституцii Украtни), розпорядженн,l

голови Львiвсъкоi облдержадri"iстрацiт вiд б червня 2ап року Jф495/0/5-17

<ПрО вiдзначеннЯ 21-Т рiчницi Конститучii УкраiЪи>, з метрю наltежного

вiдзначеннЯ У 2о]7 рЬчi 2|-Т рiчницi Конститучii Украiни, сttриянн4

консолiдацii суспiльства навколо iдеi проведення конституцiйноi реформи,

формування високого рiвня правовоi свiдомостi та правовоТ кулътури насеJIення

краfни, виховання У |ромадян поважного ставлення до основного закону

u*iЪвердити 
план заходiв iз гriдготовки та вiдзначення у 20|7 роцi 21-Т

рiчницi Конституцii Украiни, що додаетъся,-Г- 
2. 

' 
к.рirникам структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрачli л,:т":

вiдповiдальним виконавцям забезпечити виконання запланованих заходlв та

надати iнформацiю про вцконання завдань до 4 липня20ll7 року.

3. Контролъ за ня покJIасти на заступника голови

райдержадмiнi

Голова В.I.Кирилич

W



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
оайдепжадмiнiстрацiТ l

'#r,/!/mуr'/Уrry
План заходiв

з пИготовки та вiдзначення
21-Т рiчницi КонстиryчiТ Украiни

1. Забезпечити органiзацiю та проведення у населених ttунктах району

урочиатИх заходiВ iз вiдзнаЧеннЯ 21-Т рiчНицi КонСтиryцiТ УкраТнИ За )п{астю

,rр"дaruuникiв органiв виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування,

громадськостi, молодi.
Вiддiл комунiкацiй з

громадськiстю, органiзацiйноТ та

iнформачiйноТ дiяльностi t,

райдержадмiнiстрацii;
сектор кулътури *

райдержадмiнiстрацii;
сектор молодi та спорту

р айдержадмiнiстр ацii;
мiсцевi ради
TepMiH: 28 червня 2О17 року

2. Органiзувати та здiйснити урочисте покладанн,I KBiTiB до пам'ятникiв

С.БандеРi, М.Шухевичу, пам'ятно.о i"u*y Небесноi CoTHi у м, Кам'янка-Бузъка,

а такоЖ до знакiв та пам'ятникiв видатним дiячам украiЪського

державоТвореннlI в населених шунктах рйону ,

Вiддiл комунiкацiй з

громадсъкiстю, органiзацiйноi та

iнформацiйноi дiялъностi
райдержадмiнiстрачiТ; 

n

сектор культури

райдержадмiнiстрацiТ;
мiсцевi ради
сектор молодi та спорту

райдержадмiнiстрацii;
TepMiH: 28 червня 2011 року



i

з. Забезгrечити вивiшення Щержавного прапора на булiвлях органiв

державноi влади, спорудах i ycTaHoBui, чтакож будинках громадян у населених

гr}.нктах району.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,

органiзацiйноi та iнформацiйноi

дiяльностi апараry

р айдержадмiнiстр ачii;

голови мiсцевих рад,

TepMiH:28 червня 20|'7 року

4. Органiзувати та провести у закJIадах кульryри, ,uyт1* для дiтей та

молодi лекцii, <круглi столи), "".ruu*" фото та.архiвних матерiалi", """lI:u:
журнапьЕi u".rБп.", iншi iнформацйно-просвiтницькi заходи, спрямован1 на

роз'яснення норм Констиrучiт УкраТни, iT "U""1л--,у 
становленн1

демократичноТ та правовоi держави, а також заходи, спрямованi на формуваннд

правовоiкУЛъТУриГроМаДfi{'поВагиДоосновногоЗаконУУкраТни.
Ф

Вiддiл освiти

райдержадмiнiстрачii,) ,

сектор культури

р айдержадмiнiстрачiТ;
мiсцевi ради
TepMiH: травень-червенъ 201'7 року

5.органiзУватиТаПроВестифiзкУлъryрно-оЗДоровчiiспортивнiзмагання
та заходИ у *. (ам'лrка-БузЬка та населених IryHKTax району,

' С"ктор молодi та спорry

райдержадмiнiстрачiТ;
мiсцевi радд4

TepMiH: червенъ 201'7 року q

6. ЗабезПечитИ широке висвiтлення в засобах MacoBoi iнформацiТ заходiв iз

вiдзначен ътя 2I -\рiчничi Констиryцii Украiни,
Вiддiл комунiкацiй з

громадськiстю, органiзацiйноi та

iнформачiйноТ дiялъностi

р айдержадмiнiстр ацiТ;

Редакцiя районноТ г€tзети кЖиття i
слово))

TepMiH: червенъ 201.'| року



7. Iнформацiю про проведену
громадсъкiстю, органiзацiйноi

р айдержадмiнiстрацiТ.

робоry надати до вiддiлry комунiкацiй з^ та iнформацiйноi дiяльностi

TepMiH: до 4 липня 2017 року

t


