УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 20 » травня 2011 року

№ 381-р
смт Голованівськ

Про відзначення в районі 15-ї річниці
Конституції України
На виконання Указу Президента України від 25 жовтня 2010 року № 965
«Про відзначення 15-ї річниці Конституції України», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 20 квітня 2011 року № 354-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та
відзначення 15-ї річниці Конституції України», розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 23 листопада 2010 року № 1027-р «Про відзначення в області 15-ї річниці
Конституції України», з метою належного відзначення в районі 15-ї річниці Конституції
України та враховуючи важливе значення Основного Закону України у розбудові незалежної
демократичної Української держави:
1. Утворити районний організаційний комітет з підготовки та відзначення 15-ї річниці
Конституції України.
2. Затвердити:
склад районного організаційного комітету з підготовки та відзначення 15-ї річниці
Конституції України (додається);
заходів щодо відзначення в районі 15-ї річниці Конституції України (додається).
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських,
селищних рад проінформувати сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдержадміністрації про стан
виконання районного плану заходів, затвердженого даним розпорядженням до 29 червня
2011 року.
4. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і
інформації апарату райдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання даних
заходів надати управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
облдержадміністрації до 29 червня 2011 року.
5. Встановити, що фінансування
видатків на підготовку і проведення заходів
здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах району
по головних розпорядниках коштів – виконавцях заходів, а також інших джерел, не
заборонених чинним законодавством України.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 20 » травня 2011 року № 381-р
СКЛАД
районного організаційного комітету з підготовки та відзначення
15-ї річниці Конституції України
Голова оргкомітету:
ЯРОВИЙ
Олександр Володимирович

-

перший заступник голови
державної адміністрації

районної

Заступники голови оргкомітету:
БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

КАДІЄВСЬКИЙ
Юрій Миколайович

-

керуючий справами виконавчого апарату
районної ради (за згодою)

Члени оргкомітету:
ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник
управління
соціального
захисту
райдержадміністрації

праці
та
населення

КОВАЛЬ
Сергій Вікторович

-

начальник відділу у справах сім’ї, молоді
та спорту райдержадміністрації

КОВАЛЬСЬКА
Ірина Борисівна

-

завідувач сектору з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадськістю та у
справах преси і інформації апарату
райдержадміністрації

КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник відділу освіти
державної адміністрації

ЛЕУХ
Михайло Іванович

-

Голованівський
(за згодою)

ЛУЖАНСЬКА
Лариса Володимирівна

-

заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційної роботи апарату
райдержадміністрації

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації

СТОЯНОВ
Сергій Миколайович

-

головний
лікар
Голованівської
центральної районної лікарні (за згодою)

селищний

районної
голова
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ХАРКАВЕНКО
Валерій Іванович

-

завідувач
сектору
взаємодії
з
правоохоронними органами, оборонної та
мобілізаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації

ЧУШКІНА
Надія Василівна

-

директор
районного
комунального
підприємства
Редакційно-видавниче
об’єднання «Вісник Голованівщини»

ШАПОВАЛ
Інна Григорівна

-

начальник відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства районної
державної адміністрації

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 20 » травня 2011 року № 381-р

ЗАХОДИ
щодо відзначення в районі 15-ї річниці Конституції України
1. Провести в населених пунктах району урочистості та святкові концерти з нагоди
15-ї річниці Конституції України за участю представників органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій,
трудових колективів.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських, селищних рад
25-27 червня 2011 року
2. Провести районний літературно-мистецький фестиваль «Приятранське літо».
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
28 червня 2011 року
3. Забезпечити організацію та проведення у закладах культури, закладах для дітей і
молоді, навчальних закладах: семінарів, лекцій, наукових конференцій, засідань «круглих
столів», тематичних книжкових виставок, інших заходів, спрямованих на виховання
правової культури, поширення знань про конституційні права і свободи людини і
громадянина, отримання знань з історії та розвитку українського державотворення, а
також про діяльність його видатних діячів.
Відділи культури і туризму, освіти, у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації, районний
військовий комісаріат, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Травень-червень 2011 року
4. Провести спортивно-масові заходи, присвячені 15-ї річниці Конституції України.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної
державної
адміністрації,
районний
військовий
комісаріат, виконавчі комітети сільських, селищних рад
Червень 2011 року
5. Забезпечити подання у визначенні терміни до відділу кадрової роботи апарату
райдержадміністрації матеріалів щодо нагородження державними нагородами, відзнаками
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райдержадміністрації і районної ради представників різних галузей економіки, культури,
освіти, охорони здоров’я, трудових колективів тощо з нагоди відзначення 15-ї річниці
Конституції України.
Структурні
підрозділи
районної
державної
адміністрації, територіальні органи міністерств і
відомств України, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Травень 2011 року
6. Забезпечити святкове оформлення населених пунктів району, звернувши особливу
увагу на пропаганду державної символіки.
Виконавчі комітети сільських, селищних рад
Червень 2011 року
7. Організувати медичне обслуговування масових заходів, пов’язаних із святкуванням
15-ї річниці Конституції України.
Центральна районна лікарня
Червень 2011 року
8. Забезпечити широке висвітлення в районній газеті «Вісник Голованівщини» заходів
щодо відзначення в районі 15-ї річниці Конституції України.
Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з
громадськістю та у справах преси і інформації апарату
районної державної адміністрації, РКП РВО «Вісник
Голованівщини» (за згодою)
Червень 2011 року

______________________________

