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       УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МІСТО ХМІЛЬНИК  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
 

від “06” червня 2017р.                                                                            № 239-р 

 

Про відзначення в місті Хмільнику  

21-ї річниці Конституції України  

 

          Відповідно до Указу Президента України від 20 квітня 2017 року                                    

№111/2017 “Про відзначення 21-ї річниці Конституції України”, з метою 

належної організації та проведення заходів із нагоди відзначення 21-ї річниці 

Конституції України у місті Хмільнику, розбудови України як незалежної 

держави, реалізації конституційних прав та свобод громадян, консолідації 

жителів територіальної громади задля утвердження засад демократії  і правової 

держави, керуючись ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”: 
 

 

1. Утворити організаційний комітет із підготовки та відзначення у місті 

Хмільнику 21-ї річниці Конституції України у складі згідно з додатком 1.  

 

2. Затвердити заходи  з підготовки та відзначення у місті Хмільнику 21-ї 

річниці Конституції України у складі згідно з додатком 2. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                     

Сташка А.В. 

 

 

Міський голова          С.Б.Редчик  
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 Додаток 1 

      до розпорядження міського голови 

      від „06” 06.2017р. №239-р 

 

 

С К Л А Д 

організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті Хмільнику                                                 

21-ї річниці Конституції України 

 

СТАШКО  

Андрій Володимирович   

– заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради, голова 

Оргкомітету.  

 

ЛЕВЧУК 

Світлана Олегівна   

– спеціаліст 2 категорії відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій із громадськістю 

міської ради, секретар Оргкомітету.  

 

АВТОДІЙЧУК  

Валентина Василівна  

– директор КПНЗ Хмільницької школи 

мистецтв  /за згодою/. 

 

БУЛИКОВА  

Надія Анатоліївна 

 

– начальник юридичного відділу міської ради.  

ДЕМ’ЯНЮК  

Павло Ілліч  

– начальник відділу у справах сім’ї та молоді 

міської ради. 

 

ДЕМ’ЯНЮК  

Анатолій Якович  

– директор ДПТНЗ «Хмільницький аграрний  

центр професійно-технічної освіти» /за 

згодою/. 

 

ЗАГІКА  

Володимир Михайлович    

– заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради.  

 

КОВАЛЬСЬКИЙ  

Валентин Дмитрович  

– голова громадської організації «Спілка 

учасників АТО м. Хмільника та 

Хмільницького району» /за згодою/.  

 

КОВЕДА 

Галина Іванівна  

 

– начальник управління освіти міської ради.  
 

КОЛОМІЄЦЬ 

Микола Петрович  

– директор ДНЗ «Професійний ліцей сфери 

послуг м. Хмільник» /за згодою/. 

 

ЛУЦЕНКО  

Наталія Вікторівна 

– директор центру дитячої та юнацької 

творчості управління освіти міської ради.  
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МАЗУР  

Наталія Петрівна  

– начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій із громадськістю міської ради. 

 

МАРИНІЧ  

Ганна Вікторівна  

– начальник відділу Хмільницького бюро 

правової допомоги /за згодою/. 

 

НАДКЕРНИЧНА  

Юлія Степанівна  

– завідувач сектору з питань культури міської 

ради. 

 

ПАЦАНІВСЬКА  

Наталія Миколаївна  

– директор історичного музею міста Хмільника 

/за згодою/. 

 

ПАЧЕВСЬКИЙ 

Віталій Григорович 

 

– начальник відділу з питань фізичної культури 

і спорту міської ради.  

 

ПОЛІЩУЧЕНКО  

Руслана Миколаївна  

 

– начальник архівного відділу міської ради. 

СТУКАН 

Микола Олександрович 

– начальник відділу культури та туризму 

Хмільницької райдержадміністрації /за згодою 

та погодженням Хмільницької РДА/. 

 

ТЕНДЕРИС  

Оксана Володимирівна  

– начальник відділу організаційно-кадрової 

роботи міської ради. 

 

ШЛАПАК 

Василь Павлович 

– радник міського голови на громадських 

засадах /за згодою/. 
 

 
 

 

 

Міський голова          С.Б.Редчик   
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 Додаток 2 

      до розпорядження міського голови 

      від „06” 06.2017р. №239-р 
 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки і відзначення в місті Хмільнику  

21-ї річниці Конституції України  
 

№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальний за 

виконання 

Термін 

виконання 

1.  Підготувати звернення міського 

голови С.Редчика до громадськості з 

нагоди 21-ї річниці Конституції 

України  

Мазур Н.П.  до 

24.06.2017р.  

2.  Забезпечити розміщення державної 

символіки України на адмінбудинках 

підприємств, установ та організацій  

Прокопович О.Д., 

Тендерис О.В.  

28.06.2017р. 

3.  Здійснити комплекс заходів щодо 

організації упорядкування  місць 

масового відпочинку населення, 

пам’ятних та історичних місць, 

державних символів, в’їзних знаків   

Загіка В.М., 

Полонський С.Б. 

до 

28.06.2017р.  

4.  Провести просвітницькі тематичні 

заходи, спрямовані на виховання 

правової культури жителів міста, 

поширення знань про конституційні 

права та свободи людини і 

громадянина 

Буликова Н.А.,  

Коведа Г.І.,  

Мариніч Г.В. 

червень 

2017р. 

5.  Провести культурно-мистецькі, 

концертно-розважальні заходи в 

місцях відпочинку населення  

Надкернична 

Ю.С., 

Демянюк П.І., 

Автодійчук В.В., 

 Луценко Н.В. 

червень 

2017р.  

6.  Провести спортивно-масові заходи з 

нагоди 21-ї річниці Конституції 

України (за окремим планом) 

Пачевський В.Г., 

Баб’юк М.М.  

червень 

2017р. 

7.  У Хмільницькій районній бібліотеці 

для дорослих, бібліотеках професійно-

технічних навчальних закладів, 

санаторно-курортних закладів  

підготувати книжково-ілюстративні 

виставки, огляди літературних джерел, 

здійснити оформлення тематичних 

стендів 

Районна 

бібліотека для 

дорослих, 

бібліотекарі 

професійно-

технічних 

навчальних 

закладів,  

керівники 

санаторно-

червень 

2017р. 
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курортних 

закладів   

8.  Висвітлити заходи з відзначення  21-ї 

річниці Конституції України на  

офіційному веб-сайті міста, у місцевих 

друкованих ЗМІ  

Мазур Н.П., 

редакції 

друкованих ЗМІ  

 

червень            

2017р. 

 

 

Міський голова          С.Б.Редчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


