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СКЛАД ОРГАНIЗАЦIЙНОГО KOMITETY
. З пiдготовкп та вiдзначення 23-i рiчнпцi Констиryцii Украihи

Кирилич
Володимир Iгорович

Келеберда
Тарас Володимцрович

омелян
Олег Ярославович

височанська
Любов Петрiвна

Кова.пюк Богдан - заступник Кам'янка-Бузького мiсъкого голови з
Степанович гуп,fанiтарних'питань (за згодою)

кравець - начапьник вiддilry комунiкацiй з |ромадськiстю,
Олександра Миронiвна органiзацiйноТ та iнформацiйноi дiяльностi

райдерж4дмiнiстрадii, секретар оргкомiтету

Членп оргкомiтету:
- началъник управJIiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii

- командrар вiйськовоI частини А 462З (за згодою)

; 'i
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- голова райдержадмiнiстрацii, спiвголова оргкомiтету

- голова районноi ради, спiвголова оргкомiтеry (за
згодою)

- мiсъкий юлова Капr'янка-БузъкоТ MicbKoi ради,
спiвголова оргкомiтеry (за згодою)

- керiвник апарату райдержадмiнiстраIдii

Барила
JIrодмила AHToHiBHa

Брагiн
Володимир
олексiйович

.Щякiвнич
IBaHHa Михайлiвна

Загайко
Андрiй Мшrйлович

Караман
BiKTop Володимирович

Ковтшlо
Василъ
Володимирович

- начальник с.гryжби у
райдержадмiнiстрацii

справа( дiтей



Койда
Тарас Богданович

Ку"lерепа
Роман Стефанович

О. Богдан Горбагrь

О. Ярослав IПикула

о.Микола '

.Щем'яновсъкий

паньонтко
галина Степанiвна

поломаний
Iгор Степанович

Рудко
микола Степанович

Стронцiцький
Роман Григорович

Шевчук
любов Василiвна

Ярiш
Володимир
Володимирович

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii

завiдувач сектору
райдержадмiнiстрацii

молодi та спорту

- директор КНП <<Кам'янка-Бузька I-pЛ> (за згодою)

Кам'янка-Бузький декан УП(Ц (за зюдою)

благочинний Кам'янка-Бузького благочиння Ш{У
(за згодою)

Новояричiвський декан УТКЦ (за згодою)

директоР Кадц'янка-БузькогО районного центру
соцiа.гlъншl сrгужб для ciM'i, дiтей та молодi

ч^головнии реджтор районного народного часопису
<<Життя i слово>> (за згодою)

голова громqдськоТ органiзацiТ зilисту прав та
iHTepeciB BorHiB АТО (за згодою)

началъник Кам'янка-Бузького РЕМ (за згодою)

завiдвач сектору кулътури райдерж4дмiнiстрацii

начальник Кам'янка-Бузького вiддiлу полiцii (за
згодою)

Л.П.Височансьiсh



ЗАТВЕРДЖЕНО
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KJýAE{
заходiв з гliдготоtsки та вiдзначення y 2019 роцi

2З-Т рiчниuда Конститучii Украiни

1. Забезпечити органiзацitо та iIроведення урочистих заходiв iз вiдзначення

2з-т рiчницi Конституцiт Укратни за участi представникiв органiв виконавчот

"пuд", 
органiв мiсцевого самоврядування, громадськостi, молодi.

tsiддiл комlzнiкацiй з громадсъкiстю,
органiзацiйноi та iнформацiйноТ

дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацii;
сектор кулътури райдержадмiнiстрацii;
мiсцевi ради

TepMiH: ZB,r.р*"" 2019року

2. Органiзувати та здiйснити урочисте покJIадання KBiTiB до пам'ятникiв

С.Бандерi, П,t.ШirхевI.{чу, пам'ятногс знака НебесноТ CoTHi у м.Кам'янка-Бузька,

а також до пам'ятних знакiв i пам'ятникiв видатним дiячаМ украТнсЬкогО

державотворення Е населених шунктах району.
вiддiл коьлl,нiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноi та iнформацiйноi

дi яльностi апарату райдержадмiнiстрацiТ;
f; ектор кчльтчри райдеря<адмiнiстрацii;
ьцiсцевi ради

Терплiн: 28 червня2019 року

3. ЗабезгrеЧити вивiшування ýержавного Гtrрапора УкраТни на будiвлях

органiв державнот влади, спорудах i ус,гановах. а також будинках rромадян у
населених пунктах району.

Еi,-lдi-т tcobTlzHiKaцil"r з громадськiстю,
органiзаrliйноТ та iнформацiйноi
]: "1i 

jl i.H l]r Ст i llrr арату рай лержад м iH iстрацi i;

мiсцевi ради

TepMiH: 28 червня2019 року



4. Органiзуватлi та llроfjес,гi,i .l, вiliсл-кових частинахJ закладах для дiтей та
молодi, в управлiннi соцiа,rьriгзt,о :Ji}rxi4CT_\l насеjIення раидержадмlнlстрац11,
територiальному центрi с,эт iа;ьноi о ci-.c- tr г{}вl/ваЕ{ня {надання соцiальних
послуг) лекцiТ, круглi стO_ци. демснсIрал*ir фiль,t,tits, виставки фото- та архiвних
матерiалiв, iншi iнформацiй;,о-i;r.,;;вл 1,1+l,tilblti заходи, спрямованi на роз'яснення
норм Конститучii Украi"ни. Ё ,:iцiil;li-l:il.t}l i 0i,jHOB-цeilHi де\.{ократичноi та правовоI

держави, а також заходи, с{ii_}:j],:l:за]..i1 tr3- Форпсування правовоТ культури
ГРОМадян. поваги до L)cttoB::oi t,r ,!i:,,,,:,., '. ,, ,"; ,l

Управлiння соцiальнсго захисту
населення райдерхtадмiнiстрачlТ;
вiддi"lт правOвого забезпечення, взасмодit з

l]са]Jоз]{сроiiниý,{l{ органами, оборонноТ та

роботи апарату

райдержадмiнiстрацiТ;
сектор I,ryлътури райдеря<адмiнiстрацii;
вiддiл освiти райдержадплiнiстрацii;
MicцeBi ради

TepMiH: червень 2019 року

5. Органiзувати та гiровести у закJiадах культ}iри району тематичнi заходи:
тематичнi вечори, iсторичнi години, круглi столи, лiтературнi читання, покаЗи

фiльмiв, правовi бесiди, теъ{атичнi лекцiТ та iнше"

С ектор кулътури райдержадмiнiстрацiТ

Терьлiн: червень 2а19 рску

6. Забезпечити проведення у ilришкiльних таборах тематичних захОдiВ
(бесiд, вiкторин, читацьких конференцiй та irr.) щодо вiдзначення ДНЯ
КонституцiТ УкраТни.

В iддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ

7. Сприяти пiдтрiаlоrщi iнiцiатив
нацiональноi едностi та правовоТ
КонституцiТ УкраТни.

TepMiH: червень 2019 рOку

громадськостi, сшрямованих на змiцнення

дерх{ави в KoHTeKcTi вiдзначення Лня

Вiддiл кошсунiкацiй з громадськiстю,
слргаЕi зацiйьот та iнdэорп,tаrtiйнот дiяльностi
апарату раидержадмlнlстрац11 ;

сектФр кулътури райдерясадмiнiстрацii

-E-,:prt 
iH: червень 20 I 9 року



8. Забезпечити розfiовс;Oji_fiеliЁя 
,геь,{атичноТ со,цiальноi' реклаМИ З наГОДИ

2З-Т рiчницi Конститl,цiТ YKpaiH1.1

Li iлдi.п комyнiкацit:л з громадськiстю,
орl-аг;iзацiйнеТ та iнформацiйноТ дiяльностi
апар ату райдержадмiнiстрацiТ

Терплiн: да 28 червня 2019 року

та iнформацiйноТ дiяльностi апарату

Соктор культури райдержадмiнiстрацiТ;
вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii;
вiддi_t гiраЕоijl}го забезпечення, взасмодiТ з

il}ав*охOроriциhlи с;рганами, оборонноТ та
мобiлiзацiйноТ rJоOо,гиi апарату

р айдерlкадмiнiстратlii;

_чrэрав-тiiння соцiального захисту населення

райлеilлкадмiнiстралдiТ;
пдiсrtевi ради

TepMiH: до 02 липня 2019 року

9. Забезпечити широке висвiтлення ts засобах пtасовоi iнформацiТ заходiв iз

вiдзначен ня 2З -i рiчницi КонститущiТ УкраТни "

Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноi
дi ял bHocTi aITapaTy райдержадмiнiстрацii

TepMiH: червснъ 20З.9 рOку

10. Iнформацiю про проведену роботу надати вiддiлу комунiкацiй з

громадськiстю. сtliгагliз;i*i,iгiоi

раидержадмiнi{:,г]эа.i il 1.


