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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 30 травня 2019 року                                                                                 № 43 

м. Помічна 
 
Про затвердження заходів по  
відзначенню 23-ої річниці  
Конституції України на території  
Помічнянської ОТГ 

 
         Керуючись ст. 32, 34 Закону України “Про місцеве самоврядування” 

виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

1.  Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення на території  

Помічнянської об’єднаної територіальної громади 23-ої річниці Конституції 

України. 

 

2. Затвердити : 

склад організаційного комітету з підготовки та відзначення на території 

Помічнянської об’єднаної територіальної громади 23-ої річниці Конституції 

України. (додається); 

заходи з підготовки та відзначення на території Помічнянської об’єднаної  

територіальної громади 23-ої річниці Конституції України. (додаються) 

 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.  

 

  

 

Міський голова                                                                               Антошик М.М. 
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                                                                                                                            Затверджено 

                                                                                                                  рішенням виконкому  

                                                                                                                  міської ради 

                                                                                                                  від 30.05.2019р. №  43   

 
С К Л А Д  

оргкомітету з підготовки та відзначення на території Помічнянської ОТГ 

23-ої річниці Конституції України. 

 

Голова оргкомітету 

Антошик Микола Миколайович - міський голова 

  

Заступник голови оргкомітету   
Щербатюк Артем Сергійович             - заступник міського голови 

 

Члени оргкомітету: 

Гребенюк Наталія Павлівна               -  директор міського центру дитячої та  

                                                                  юнацької творчості 

 

Руда Марина Леонідівна                     - секретар виконкому міської ради 

 

Семашко Ніна Василівна           - начальник відділу освіти 

 

Фідальго Ірина Вікторівна                  - секретар міської ради 

 

Чепляка Сергій Олегович          - заступник начальника Добровеличківського            

                                                                  відділення поліції Новоукраїнського відділу       

                                                                  ГУНП України в Кіровоградській області 

 

Юрченко Тетяна Сергіївна           - начальник загального відділу 

 

Яценко Вікторія Василівна              - начальник відділу культури, туризму, молоді та             

                                                               спорту виконкому міської ради 

 

 

 

Секретар виконкому                                                                                          Руда М.Л. 
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                                                                                                                       Затверджено 

                                                                                                                  рішенням виконкому  

                                                                                                                  міської ради 

                                                                                                                  від 30.05.2019р. № 43    
 

З а х о д и 
з підготовки та відзначення на території Помічнянської об’єднаної 

територіальної громади 23-ої 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 та громадських організацій, трудових колективів та громадськості на території 

Помічнянської ОТГ. 

           

                                                                    Виконавчий комітет міської ради 

                                                            місцеві осередки організацій        

                                                                     політичних партій та громадських  

                                                  організацій (за згодою)  

                                                  До 28 червня 2019 року 

 

2. Провести покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку з нагоди 

відзначення 23-ї річниці Конституції України за участю керівництва Помічнянської 

громади, депутатів міської ради, громадських організацій, політичних партій, 

трудових колективів та громадськості  Помічнянської ОТГ.                                    
 

                                                                    Виконавчий комітет міської ради 

                                                            місцеві осередки організацій        

                                                                     політичних партій та громадських  

                                                  організацій (за згодою)  

                                                  До 28 червня 2019 року 

 

3. Забезпечити проведення у закладах культури, закладах для дітей та молоді 

інформаційних, освітніх, культурно-мистецьких, патріотично-виховних заходів, 

спрямованих на єднання суспільства, формування правової культури громадян, 

зміцнення громадянського взаєморозуміння у питаннях національної історії, 

становлення демократичної держави, донесення до широкої аудиторії інформації про 

історію конституціоналізму в Україні. 

 

                                                            Виконавчий комітет міської ради 

                                                                      Відділ культури, туризму, молоді     

                                                                      та спорту  

                                                                      Відділ освіти 

                                                                      Травень-червень 2019 року 

 

4. Підготувати та провести засідання за круглим столом "Конституція України: 

права громадян чи інтереси політиків". 

 

                                                            Виконавчий комітет міської ради 

                                                                      Відділ освіти 

                                                                      До 25 червня 2019 року 
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5. Організувати проведення робіт з благоустрою населених пунктів 

Помічнянської ОТГ. 

 

                                                             Виконавчий комітет міської ради 

                                                         КП «Помічнянська ЖЕК № 2»,  

                                                                 Комбінат комунальних підприємств 

                                                                      До 28 червня 2019 року 

 

6. Забезпечити тематичне оформлення населених пунктів Помічнянської  

ОТГ, передбачивши встановлення державних прапорів України на адміністративних 

будівлях підприємств, установ та організацій. 

 

Виконавчий комітет міської ради 

                                                                         Загальний відділ 

                                                                         Червень 2019 року 

 
7. Забезпечити широке висвітлення у місцевих засобах масової інформації 

заходів із відзначення на території Помічнянської ОТГ 23-ї річниці Конституції 

України. 

 

                                                            Виконавчий комітет міської ради 

                                                                      Загальний відділ 

                                                                      До 28 червня 2019 року 

 

8. Організувати медичне обслуговування масових заходів, пов’язаних із 

святкуванням 23-ї річниці Конституції України. 

 

                                                            Виконавчий комітет міської ради 

                                                                      КЗ «Помічнянська лікарня» 

                                                                      Червень 2019 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 23-ї річниці Конституції України. 
  

   Добровеличківське відділення поліції  
                                                                        Новоукраїнського відділу ГУНП   

                                                                        України в Кіровоградській області 

                                                             Червень 2019 року 

 
 

 

Секретар виконкому                                                                      Руда М.Л. 
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