
 

УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

                                  

18 червня 2021 року                                                                                      № 124 

с.Лука-Мелешківська  

Про відзначення 25-ї річниці Конституції України                                            

на території Лука-Мелешківської сільської ради 
 

З метою гідного відзначення у 2021 році 25-ї річниці Конституції 

України, враховуючи важливе значення Основного Закону України у 

розбудові правової, демократичної держави, відповідно до Указу Президента 

України № 128/2021 «Про відзначення 25-ї річниці Конституції України», з 

урахуванням вимов Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами), керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, 

частиною восьмою статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації 

від 04.06.2021 року № 473 «Про відзначення на Вінниччині 25-ї річниці 

Конституції України»: 

ЗОБОВ`ЯЗУЮ: 
 

1. Затвердити План заходів з підготовки та відзначення на території 

Лука-Мелешківської сільської ради у 2021 році 25-ї річниці Конституції 

України. 

2. Вжити необхідні заходи щодо забезпечення благоустрою, святкового 

оформлення населених пунктів Лука-Мелешківської сільської ради з 

використанням державної символіки 

3. Забезпечити висвітлення заходів щодо відзначення 25-ї річниці 

Конституції України у засобах масової інформації, на офіційних сайтах Лука-

Мелешківської сільської ради, закладів освіти, культури та соціальних 

мережах Інтернет. 

4. Контроль за виконанням та координацію роботи щодо виконання 

цього розпорядження покладаю на начальника відділу освіти та культури 

Маціпуру Л.П.. 

 

    В.о.сільського голови                                                 Емілія БОНДАРЧУК 



 
  Додаток 1 

до розпорядження сільського голови 

№ 124 від 18.06.2021 року 

 

План заходів з підготовки та відзначення                                                               

на території Лука-Мелешківської сільської ради у 2021 році                                     

25-ї річниці Конституції України 
 

1. Забезпечити організацію заходів з нагоди 25-ї річниці Конституції України з 

метою її гідного відзначення у 2021 році, вшановуючи тисячолітню історію національного 

державотворення, утвердження у громадян патріотизму та гордості за свою державу. 

Виконавчий комітет 

червень 2021 року; 

2. Вжиття заходів для забезпечення благоустрою населених пунктів Лука-

Мелешківської сільської ради, упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, 

пам’ятних знаків. 

Старости, інспектори з благоустрою 

протягом року; 

3. Забезпечити встановлення (вивішування) органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями Державного прапора України. 

Керівники підприємств, установ, 

організацій 

28 червня 2021 року;  

4. Забезпечити проведення у сільських бібліотеках книжкових виставок, тематичних 

полиць, творчих акцій, присвячених відзначенню 25-ї річниці Конституції України. 

Завідувачі бібліотеками 

червень 2021 року; 
5. Організувати у клубних закладах проведення інформаційних, освітніх, культурно-

мистецьких, патріотично-виховних заходів, спрямованих на поширення знань про історію 

конституціоналізму, формування правової культури, виховання громадянської свідомості та 

поваги до Основного Закону України, роз’яснення значення норм Конституції України, 

зокрема щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в 

Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору. 

Керівники закладів культури 

червень 2021 року; 

6. Розмістити на веб-сторінках закладів освіти та культури інформаційні матеріали, 

що ілюструють процес прийняття Конституції України, історію національного 

законотворення та діяльність видатних діячів українського державотворення. 

Керівники закладів освіти та культури 

червень 2021 року; 

7. Забезпечити висвітлення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції 

України у засобах масової інформації, на офіційному сайті Лука-Мелешківської сільської 

ради та соціальних мережах Інтернет.  

 

 

    В.о.сільського голови                                                 Емілія БОНДАРЧУК 

 

 


