
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
14.04.2016 № 179/2016-р 

 
 

П Л А Н  
обласних заходів з підготовки та відзначення  

20-ї річниці Конституції України 
 

1. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення належного благоустрою, 
святкового оформлення вулиць і площ населених пунктів області з використанням 
державної символіки. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад, управління житлово-
комунального господарства облдержадміністрації 

До 26 червня 2016 року 

2. Провести урочисті заходи з відзначення 20-ї річниці Конституції Ук-
раїни за участі представників органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, громадських об’єднань, молоді, військовослужбовців – учасників 
антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, учасників Рево-
люції  Гідності та членів їх родин. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад  

До 28 червня 2016 року  

3. Організувати в обласному, районних центрах, містах обласного зна-
чення та інших населених пунктах області покладання корзин та квітів до 
пам’ятників, пам’ятних знаків видатним історичним діячам українського 
державотворення. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад 

До 28 червня 2016 року  

4. Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів (фестивалів, 
вистав, конкурсів, мистецьких виставок тощо), присвячених 20-й річниці Кон-
ституції України. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад 

До 28 червня 2016 року  
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5. Провести у закладах культури, військових частинах, закладах для 
дітей та молоді інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на єднання 
суспільства, зміцнення громадянського взаєморозуміння у питаннях націо-
нальної історії, становлення демократичної держави, донесення до широкої 
аудиторії інформації про історію конституціоналізму в Україні, основні на-
прями удосконалення Конституції України, напрацювання у сфері конститу-
ційної реформи. 

Департамент освіти і науки, управління молоді та 
спорту, культури, національностей, релігій та ту-
ризму, відділ взаємодії з правоохоронними орга-
нами, оборонної роботи, запобігання та виявлення 
корупції апарату облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст об-
ласного значення) рад  

Травень-червень 2016 року 

6. Вжити заходів щодо активізації роботи з правового виховання учнів-
ської та студентської молоді, зокрема, шляхом проведення декади правових 
знань. 

Головне територіальне управління юстиції в об-
ласті, Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад  

Червень 2016 року 

7. Сприяти ініціативам науковців, громадських об’єднань, спрямованих на 
популяризацію у засобах масової інформації, закладах культури, трудових колек-
тивах, військових частинах питань щодо розвитку конституціоналізму в Україні, 
проведення конституційної реформи. 

Департамент освіти і науки, управління культури, 
національностей, релігій та туризму, інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, відділ 
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної 
роботи, запобігання та виявлення корупції апарату 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значення) 
рад 

Травень-червень 2016 року 

8.  Провести тематичні виставки документів, спрямовані на популяризацію 
державних символів України та висвітлення історичного розвитку конститу-
ціоналізму в Україні. 

Державний архів в області, управління культури, 
національностей, релігій та туризму облдержадміні-
страції 

Червень 2016 року 
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9. Забезпечити придбання (виготовлення) та розміщення на рекламних пло-
щах у регіонах області соціальної реклами та іншої друкованої продукції святкової 
тематики. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад 

До 28 червня 2016 року 

10. У місцях проведення заходів з відзначення річниці Конституції України 
забезпечити охорону громадського порядку, дотримання вимог безпеки до-
рожнього руху та належний медичний супровід. 

Головне управління Національної поліції в об-
ласті, Департамент охорони здоров’я облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

Червень 2016 року 

11. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації обласних 
заходів з відзначення Дня Конституції України, розміщенню матеріалів роз’ясню-
вального характеру з питань практичної реалізації окремих положень чинного 
законодавства та конституційних процесів в Україні. 

Управління інформаційної діяльності та комуніка-
цій з громадськістю облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Червень 2016 року 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


