
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про відзначення в районі 

25-ї річниці Конституції України 

 

 

        На виконання Указу Президента України від 30 березня 2021 року 

№128/2021 „Про відзначення 25-ї річниці Конституції України”, 

розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 20 

квітня 2021 року №288/01.02-01 «Про відзначення в області 25-ї річниці 

Конституції України», враховуючи важливе значення Основного Закону 

України у розбудові правової демократичної держави: 

 

        1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення в районі 25-ї річниці 

Конституції України (далі – заходи), що додаються. 

         2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, 

виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог 

законодавства щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, 

та про проведену роботу інформувати відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації до 30 червня 2021 року. 

        3. Відділу з гуманітарних питань районної державної адміністрації 

забезпечити координацію роботи щодо виконання заходів і про стан реалізації 

розпорядження інформувати районну державну адміністрацію до 02 липня 2021 

року. 

         4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 

районної державної адміністрації Степану НОВІНЧУКУ. 

 

 

Голова адміністрації                                                   Володимир ШИПІТКО 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 99/01-1 від 23.04.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA10400000083AB7300DF172B02  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

Дійсний з 29.03.2021 11:19:20 по 29.03.2022 23:59:59 

 

Н4ВВzВВD3{}H{О   
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Степан Новінчук 

 

Володимир Лилик 

 

Галина Чайківська 

 

Людмила Папала 

 

Володимир Коцюк 

 

Олеся Лобур 

 

Тетяна Осиф 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
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Розпорядження голови 

районної державної адміністрації 

 

                                                                             _____________№______________ 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки та відзначення в районі 

25-ї річниці Конституції України 

 

       1. Провести в населених пунктах району урочисті заходи з нагоди 25-ї 

річниці Конституції України за участю представників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, громадськості. 

Відділ з гуманітарних питань районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування 

28 червня 2021 року 

 

        2. Організувати покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків 

видатним діячам українського державотворення в населених пунктах району. 

Відділ з питань гуманітарних питань 

районної державної адміністрації, виконавчі 

комітети органів місцевого самоврядування  

28 червня 2021 року 

 

        3. Провести тематичні наукові, науково-практичні конференції, круглі 

столи, присвячені 25-й річниці Конституції України. 

Відділ з гуманітарних питань  районної 

державної адміністрації,  архівний відділ 

районної державної адміністрації, виконавчі 

комітети органів місцевого самоврядування 

28 червня 2021 року 

 

        4. Організувати проведення культурно-мистецьких, освітніх, інших 

патріотично-виховних заходів, спрямованих на поширення інформації про 

історію конституціоналізму, формування правової культури, виховання поваги 

до Основного Закону України. 

Відділ з гуманітарних питань  районної 

державної адміністрації,  архівний відділ 

районної державної адміністрації, виконавчі 

комітети органів місцевого самоврядування 

28 червня 2021 року 

 

        5. Забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової інформації заходів 

із підготовки та відзначення в районі 25-ї річниці Конституції України. 
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Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування 

ІІІ декада червня 2021 року 

 

        6. Ужити заходів із забезпечення порядку, безпеки та дотримання прав 

громадян під час проведення заходів із відзначення 25-ї річниці Конституції 

України. 

Відділ режимно-секретної, мобілізаційної, 

оборонної роботи та цивільного захисту 

районної державної адміністрації, 

Чортківський відділ поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Тернопільській області, виконавчі комітети 

органів місцевого самоврядування 

28 червня 2021 року 

 

       7. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на утвердження 

в Україні засад правової держави, підтримку незворотності європейського та 

євроатлантичного курсу України. 

Відділ з гуманітарних питань  районної 

державної адміністрації,  відділ 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю районної державної 

адміністрації  

Червень 2021 року 

 

Начальник відділу з гуманітарних  

        питань адміністрації                                                 Галина ЧАЙКІВСЬКА   
 
                Людмила Папала           

 


