від 04 червня 2015 року

№ 146-р

Про відзначення в районі 19-ї річниці
Конституції України
На виконання Указу Президента України від 21 квітня 2015 року № 225
«Про відзначення 19-ї річниці Конституції України», розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 28 травня 2015 року № 201-р «Про
відзначення 19-ї річниці Конституції України» та з метою організації
належного відзначення в районі 19-ї річниці Конституції:
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення в районі
19-ї річниці Конституції України.
2. Затвердити:
склад районного організаційного комітету з підготовки та відзначення в
районі 19-ї річниці Конституції України згідно з додатком;
заходи щодо підготовки та відзначення в районі 19-ї річниці Конституції
України (додаються).
3. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад розробити та
затвердити заходи із підготовки та відзначення 19-ї річниці Конституції
України.
4.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів Міністерств і відомств України, сільським, селищним
головам до 26 червня 2015 року надати відділу організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації
інформації про стан виконання заходів щодо відзначення в районі 19-ї річниці
Конституції України.
5. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
районної державної адміністрації забезпечити узагальнення інформації про
відзначення 19-ї річниці Конституції України в районі та проінформувати
організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації до 30 червня
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2015 року.
6. 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.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
04 червня 2015 № 146-р

СКЛАД
районного організаційного комітету з підготовки та відзначення
в районі 19-ї річниці Конституції України
Голова оргкомітету
-

ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
Олег Дмитрович

голова районної державної адміністрації

Заступник голови оргкомітету
БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

Члени оргкомітету:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник управління економічного
розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації

КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник відділу освіти
райдержадміністрації

КУЧМІЙ
Тетяна Дмитрівна

-

головний спеціаліст відділу
організаційної роботи та комунікацій
з громадськістю апарату
райдержадміністрації

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації
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ПРИБЛУДА
Віктор Анатолійович

-

завідувач сектору запобігання і виявлення
корупції, мобілізаційної та режимносекретної роботи апарату
райдержадміністрації

САПОЖКОВА
Ірина Василівна

-

начальник відділу кадрової роботи
апарату райдержадміністрації

САЧУК
Валентина Михайлівна

-

головний лікар Голованівської
центральної районної лікарні

ШАПОВАЛ
Інна Григорівна

-

завідувач сектору регіонального
розвитку, містобудування та архітектури
райдержадміністрації

_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
04 червня 2015 № 146-р

ЗАХОДИ
щодо підготовки та відзначення в районі 19-ї річниці Конституції України
1. Забезпечити організацію та проведення урочистих заходів за участю
представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад, громадських організацій, місцевих
осередків політичних партій, трудових колективів та громадськості в райцентрі
та інших населених пунктах району.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських, селищних рад, громадські організації
та організації політичних партій (за згодою)
До 28 червня 2015 року

2. Провести в смт Голованівськ урочистості, районний літературномистецький фестиваль «Приятранське літо» та покладання квітів до пам’ятника
Т.Г.Шевченку з нагоди відзначення 19-ї річниці Конституції України за участю
представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад, громадських організацій, політичних
партій, трудових колективів та громадськості.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини,
відділ освіти, відділ організаційної роботи та комунікацій
з громадськістю, виконавчий комітет Голованівської
селищної ради (за згодою)
26 червня 2015 року

3. Забезпечити організацію та проведення у закладах культури, закладах
для дітей і молоді інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на
формування
правової культури громадян, поширення інформації про
національну конституційну-правову спадщину та сучасні тенденції розвитку
конституціоналізму, діяльність видатних представників українського
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державотворення,
зміцнення
злагоди
основоположних демократичних цінностей.

у

суспільстві,

утвердження

Відділ культури, туризму та культурної спадщини,
відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети
сільських, селищних рад
Червень 2015 року

4. Організувати проведення робіт з благоустрою населених пунктів
району.
Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації, структурні підрозділи
райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та
відомств України, виконавчі комітети сільських,
селищних рад.
До 28 червня 2015 року

5. Забезпечити тематичне оформлення населених пунктів району,
передбачивши встановлення державних прапорів України на адміністративних
будівлях підприємств, установ та організацій.
Структурні підрозділи районної державної адміністрації,
територіальні органи міністерств та відомств України,
виконавчі комітети сільських, селищних рад
Червень 2015 року

6. Провести культурно-мистецькі заходи за участю самодіяльних
колективів, творчої молоді на базі сільських та селищних будинків культури.
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських,
селищних рад
28 червня 2015 року

7. Забезпечити широке висвітлення у місцевих засобах масової
інформації заходів із відзначення 19-ї річниці Конституції України, а також
інших матеріалів, присвячених 19-й річниці Конституції України.
Відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, редакція
районної газети «Вісник Голованівщини» (за згодою)
Червень 2015 року
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8. Організувати медичне обслуговування масових заходів, пов’язаних із
відзначенням 19-ї річниці Конституції України.
Центральна районна лікарня
Червень 2015 року

9. Забезпечити громадський порядок, безпеку громадян, дотримання
правил дорожнього руху, попередження надзвичайних ситуацій у місцях
проведення масових заходів, пов’язаних з підготовкою та святкуванням
19-ї річниці Конституції України.
РВ УМВС України в Кіровоградській області,
РВ управління ДСНС України в Кіровоградській області
Червень 2015 року
_________________________

