
yKPAiHA
кАм,яНкА-Б узькА рлЙош{,\ дЕр}кАв нА АдмIнI с трАцUI

розшоряднtЕння
1itРаtиl_Lоl?ро7. Кам'яlтка-Бузька *,ýZ{/цьЦ1/l;

Про вidзначення 22-t рiчнл.lцi
' Консrпumуцii YKpatHa

На виконаннrI Указу Президента УкраiЪи вiд 28 березня 2018 рокуNs91/2018 <Про вiдзначення 22-i рiчницi КонституцiТ УкраiниD, розпорядженняГОЛОВИ ЛЬВiВСЬКОi ОблдержадмiнiстрацiТ вiд 8 травня zbrB року M412l0/5-1s<ПРО ВiДЗНаЧеННЯ 22-Т рiчницi КЬнсrитуцiт украiъш, ,- ,"rо. н€шежного
вiдзначення у 2018 роцi 22-i рiчницi КонституцiТ УкраiЪи, ""р"};;;-"*Ь"йiТсуспiльства та враховуючи визначну ролъ основного Эu*о"у Украrни в
утвердженнi правовоi держави:

та вiдзначення у 2018 роцi 22-i

2. Керiвникам структурних пiz,. ^trрiБникам структурних пtдроздiлiв райдержадмiнiстрацiт, iншимвiдповiдальним виконавцям забезпечий виконання запланованих захппiн "гязапланованих заходiв таtjад*т}i iнфорплацirо про виконання завдань до З липн я 2а18 року.- Контрол1 конанням розпорядження з€tгIишаю за собою.

1. Затвердити план заходiв iз пiдготовки
сiчницi КонституцiТ УкраТни, що додаеться,

ЕIерший JрйЕ А.С.Вашкiвський
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням головI4

i?ffrffiН'#^hЫlч"2
Jъ 3 Д-/02-О //// 1-/

План заходiв
з пiдготовки та вiдзначення

22-Т рiчницi KoHcTиryfuii Украiни

i. Забезпечити органiзашirо та проведенъlя у населених 1тунктах району

урочистих заходiв iз вiдзначеflня 22-т рiчницi Конституuiт Укратни за )л{астю

гlредсIавникiв органiв виконавчоi влади, мiсцевого самоврядування,

громадськостi" молодi.
Еiддiл комунiкацiй з

гl]омадськiстю, органiзацiйноТ та

iнформачiйноТ дiяльностi
р айдержадмiнiстрачiТ;
сектор культури

р айдерlкадмiнiстрацii';
сектор молодi та спорту
р айдержадмiнiстрачiТ;
ьiiсцевi ради
TepMiH: 28 червня 2018 року

2. Органiзувати та здiйснити урочисте гtокладання kBiTiB до пам'ятникiв

С.Багrцерi. м.tiiу"евиIlу, пам'ятного знаку НебесноТ CoTHi у м, Кам'янка-Бузька,

а тако11t до знакiв та паъt"ятникiв видатним дiячам украТнського

дерiка,вотворення в населених пунктах району

Вiддiл комунiкацiй з

громадськiстю, органiзацiйноТ та

iH формачiйноТ дiяльностi
п айдерritадмiн iстрацii;
сектор культури
,о ай дер хс адм i н icTp ачiТ;

с€ктOр пцолодi та спорту

райдержалмiнiстрацiТ;
пдiсцевi ради
TepMiH: 28 червня 201В року



З. Забезпечitтtt вивiш:l,вання fiерrкавного прапора на булiвлях Органiв

дерrr,авноТ в.-та:iт. спор\fа-},\ i 1,становах, а також бllинках гро_мадян у населених
пунктах район;..,.

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзаuiйноТ та iнформацiйноi
дiяльностi апарату
iэа-йдержалмiнi страцiТ;r (,

голови мiсцевих рад
Т'ерллiн; 2В червня 201В року

4. Органiзувати та провссти у закладах культури, закладах для дiтеЙ та
lло_подi лекцiТ, <<круглi стOJlи}, виставfrи фото та архiвних матерiалiв, книжкоВО-
яir-pнElrbнi виставки. iHliri iн!Ьормачiйно-просвiтницъкi заходи, спрямоВанi На

роз"ясfiенrtя норм Конститу,чil УкраlЪлt, iT значення у становленнi
демократи.tноТ та правовоТ дерлtаtв!{, а також заходи, спрямованi на формування
правовоТ к,vльтури громадян, поваги до Основного Закону УкраiЪи.

5. {)рганiзувати та IIровести
т,а заходи у м. Кам'янка*Бчзъка та

Вiддiл освiти :,.1

р айдержадм iнiстрацiТ;
сектор кульryри
р айдержадмiнiстр ацiТ;

мiсцевi ради
T'epMiH: травень-червень 20 1 8 року

фiзкульryрно-оздоровчi i спортивнi змагання
населених пунктах району.

Сектор молодi та спорту
р айдержадмiнiстр ацii;
мiсцевi ради
TepMiH: червень 2018 року

6. Забезпечити широке висвiтлення в засобах масовоi iнформацiТ заходiв iз
вiдзначен ня 22-Т рiчницi Констиryцii Украiни.

Вiддiл комунiкацiй з
громадськiстю, органiзацiйноi та
iнформацiйноi дiяльностi
р айдержадмiнiстрацii;
Редакцiя районноТ газети кХtиття i
словоD

TepMiH: червень 2018 року



?. iнФорrlацiю про !]Ё+зедеii},, робслт,ll I]адати до вiддiл1, комунiкацiй з

].ро\lадськiсrго. органiзацiйноi: та iнформацiйноТ дiяльностi

райдержадмiнiстрацiТ.
T'epMiH: до З липня 2018 року


