
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІСЬКИИ ГОЛОВА 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

про відзначення у місті 17-ї річниці 
Конституції України 

З метою організації святкування у місті 17-ї річниці Конституції України, 
на виконання Указу Президента України від 26,02.2013 № 93/2013 «Про 
відзначення 17-ї річниці Конституції України» (від 01,03.2013 вх. № 4/234), 
відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України від 
26.02.2013 № 93/2013 «Про відзначення 17-ї річниці Конституції України», 
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 11,03.2013 (протокол 
№ 18) (від 15.03.2013 вх. № 4/272), та розпорядження голови Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації від 20.03.2013 № Р-182/0/3-13 «Про 
відзначення в області 17-ї річниці Конституції України» (від 20.03,2013 
вх.№ 3/107): 

1. Затвердити План заходів щодо відзначення у місті 17-ї річниці 
Конституції України (додається). 

2. Керівникам виконавчих органів Дніпропетровської міської ради: 

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів (п.1 цього розпорядження): 

2.2. Надати до 02.07.2013 звіт про виконання Плану заходів до управління 
внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
міського голови - керуючого справами виконкому міської ради Отченка М.М. 

Міський голова 1,1. Куліченко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо відзначення у місті 17-ї річниці Конституції України 

№ 
п/п Назва заходу та місце проведення 

Термін 
виконання Відповідальні 

І. Основні загальноміські заходи 

Урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Г. ТТТевченку 
(вул. Леніна): 

28.06.2013 
10.00 

- підготовка сценарію церемонії, забезпечення участі ведучих, 
творчих колективів, необхідних фонограм і звукового 
підсилення 

Хорошилов Є.В., начальник управління 
культури г/га. мистецтв Дніпропетровської 
міської ради 

- забезпечення квіткової продукції Стрижак В.М., начальник управління 
внутрішньої політики Дніпропетровської 
міської ради 

- розробка схеми розстановки учасників церемонії Нікоза Т.В., начальник управління 
організаційно-кадрової роботи Дніпропет-
ровської міської ради 



- упорядкування території біля пам'ятника Т.Г. Шевченку та 
прилеглої частини вул. Леніна 

Лисий В. В., директор департаменту 
комунального господарства та капітального 
будівництва Дніпропетровської міської ради 

- виготовлення та розміщення святкових лозунгів; Зайченко С.В., начальник Комунального 
підприємства «Адміністративно-технічне 
управління» Дніпропетровської міської ради 

- установлення двох корзин з прапорами синього та жовтого 
кольорів біля пам'ятника Т.Г, ТТТевченку (вул. Леніна); 

Юрашко О.І, голова Бабушкінської 
районної у місті ради 

- запрошення до участі у церемонії керівництва обласної 
державної адміністрації та обласної ради; 

Нікоза Т.В., начальник управління 
організаційно-кадрової роботи Дніпропет-
ровської міської ради 

- встановлення державної символіки; Баляй С.Б., начальник управління діловод-
ства Дніпропетровської міської ради 

- запрошення до участі у церемонії керівників виконавчих 
органів і комунальних підприємств міської ради та представ-
ників від районів міста ( по 40 чол.); 

Нікоза Т.В., начальник управління 
організаційно-кадрової роботи Дніпропет-
ровської міської ради; 
Баляй С.Б., начальник управління діловод-
ства Дніпропетровської міської ради; 
голови районних у місті рад 

- забезпечення розстановки міської та районних делегацій під 
час проведення церемонії та координація виконання 
запланованих заходів; 

Нікоза Т.В., начальник управління 
організаційно-кадрової роботи Дніпропет-
ровської міської ради. 

- забезпечення розстановки делегацій політичних партій і 
громадських організацій; 

Стрижак В.М., начальник управління 
внутрішньої політики Дніпропетровської 
міської ради 



- забезпечення участі військового духового оркестру у це-
ремонії; 

Свіренко О.А., директор департаменту 
взаємодії 3 правоохоронними органами, мо-
білізаційної та оборонної роботи і з питань 
надзвичайних ситуацій Дніпропетровської 
міської ради 

- транспортне забезпечення запланованих заходів (за окремими 
заявками); 

Мовчан В.М., директор департаменту 
транспорту та зв'язку Дніпропетровської 
міської ради 

- забезпечення охорони громадського порядку та перекриття 
руху автотранспорту по вул. Леніна (від просп. Карла 
Маркса до вул. Плеханова) з 9.45 до закінчення церемонії, 
тимчасове припинення виносної торгівлі на території, 
прилеглій до Театрального бульвару; 

Свіренко О.А., директор департаменту 
взаємодії 3 правоохоронними органами, мо-
білізаційної та оборонної роботи і з питань 
надзвичайних ситуацій Дніпропетровської 
міської ради; 
Тєрєхов П.В., директор департаменту спо-
живчого ринку і сфери послуг Дніпропет-
ровської міської ради 

- медичне забезпечення (одна бригада "швидкої допомоги") Рудяк О.О., заступник міського голови, 
директор департаменту охорони здоров'я 
Дніпропетровської міської ради 

II. Заходи по місту 

1 Підготовка листів до Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації та Дніпропетровської обласної ради щодо 
нагородження відзнаками Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації та Дніпропетровської обласної ради 
кращих представників міста 

До 
28.05.2013 

Нікоза Т.В., начальник управління 
організаційно-кадрової роботи Дніпропет-
ровської міської ради 



2 Замовлення посвідчень до пам'ятних медалей «За заслуги перед 
містом» 

До 
14.06.2013 

Нікоза Т.В., начальник управління 
організаційно-кадрової роботи Дніпропет-
ровської міської ради 

3 Виготовлення відзнак Дніпропетровського міського голови та 
Дніпропетровської міської ради за відповідними поданнями 

До 
14.06.2013 

Нікоза Т.В., начальник управління 
організаційно-кадрової роботи Дніпропет-
ровської міської ради 

4 Проведення Єдиного дня інформування населення на 
підприємствах та в установах міста 

20.06.2013 Голови районних у місті рад; 
Стрижак В.М., начальник управління 
внутрішньої політики Дніпропетровської 
міської ради 

5 Проведення загальноміського суботника 22.06.2013 Семенко О.Б., начальник управління охорони 
навколишнього природного середовища 
Дніпропетровської міської ради; 
Лисий В. В., директор департаменту кому-
нального господарства та капітального 
будівництва Дніпропетровської міської ради 

6 Підготовка та відправлення вітальних листівок від міського 
голови 3 нагоди відзначення Дня Конституції України 

До 
24.06.2013 

Нікоза Т.В., начальник управління 
організаційно-кадрової роботи Дніпропет-
ровської міської ради 

7 Проведення урочистих заходів, присвячених Дню Конституції 
України, у районах міста, на підприємствах та у військових 
частинах гарнізону 

24.06.2013-
27.06.2013 

Голови районних у місті рад; 
Свіренко О.А., директор департаменту 
взаємодії 3 правоохоронними органами, 
мобілізаційної та оборонної роботи і з питань 
надзвичайних ситуацій Дніпропетровської 
міської ради 

8 Виготовлення святкових плакатів, присвячених Дню 
Конституції України, та розміщення їх на території міста 

24.06.2013-
29.06.2013 

Зайченко С.В., начальник Комунального 
підприємства «Адміністративно-технічне 
управління» Дніпропетровської міської ради 



9 Проведення змагання з шахів з нагоди Дня Конституції України 
в клубах за місцем мешкання Комунального закладу «Міський 
дитячо-молодіжний центр» 

25.06.2013 Буленок Р.В., начальник управління у 
справах молоді та спорту Дніпропетровської 
міської ради 

10 Проведення теоретичних конференцій на тему: «Конституція 
України на захисті здоров'я громадян» в центрах первинної 
медико-санітарної допомоги міста 

25.06.2013-
27.06.2013 

Рудяк О.О., заступник міського голови, 
директор департаменту охорони здоров'я 
Дніїфопетровської міської ради 

11 Проведення змагання з настільного тенісу з нагоди Дня 
Конституції України в клубах за місцем мешкання 
Комунального закладу «Міський дитячо-молодіжний центр» 

26.06.2013 Буленок Р.В., начальник управління у 
справах молоді та спорту Дніпропетровської 
міської ради 

12 Випуск офіційного бюлетеня «Вісник Дніпропетровської 
міської ради», присвяченого Дню Конституції України 

26.06.2013 Кіньшаков Є.В., директор департаменту 
забезпечення діяльності міської ради -
апарату Дніпропетровської міської ради, 
начальник управління забезпечення 
депутатської діяльності 

13 Розміщення державної символіки на підприємствах, в установах 
та організаціях міста, прикрашання вулиць міста державними 
прапорами та прапорами розквітчення 

27.06.2013 Голови районних у місті рад; 
Стрижак В.М., начальник управління 
внутрішньої політики Дніпропетровської 
міської ради 

14 Проведення святкової акції «Злагода у сім'ї - добробут у 
державі» - привітання молодят з одруженням у відділах 
реєстрації актів цивільного стану Амур-Нижньодніпровського, 
Кіровського, Красногвардійського, Ленінського районів міста 

28.06.2013 Ганноченко О.А., голова Амур-
Нижньодніпровської районної у місті ради; 
Сидоренко О.М., голова Кіровської районної 
у місті ради; 
Лещенко О.В., голова Красногвардійської 
районної у місті ради; 
Коваленко А.М., голова Ленінської районної 
у місті ради 



15 Організація проведення молебнів «В ім'я процвітання України, 
підвищення благополуччя та добробуту українського народу» в 
храмах міста 

28.06.2013 Стрижак В.М., начальник управління 
внутрішньої політики Дніпропетровської 
міської ради 

16 Організація торговельного обслуговування у місцях проведення 
міських заходів 

28,06.2013 Тєрєхов П.В., директор департаменту спо-
живчого ринку і сфери послуг Дніпропет-
ровської міської ради 

17 Проведення святкової акції «Привіт малюк» - привітання 
молодих матусь з народженням дитини у Комунальному 
закладі «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9» 
Дніпропетровської обласної ради та Комунальному закладі 
«Дитяча міська багатопрофільна клінічна лікарня №2» 
Дніпропетровської обласної ради 

Червень 
2013 р. 

Ганноченко О.А., голова Амур-
Нижньодніпровської районної у місті ради; 
Коваленко А.М., голова Ленінської районної 
у місті ради 

18 Організація тематичних книжкових виставок, оглядів 
літератури та літературних годин в бібліотеках, музеях, 
навчальних закладах міста, військових частинах гарнізону 

Червень 
2013 р. 

Хорошилов Є.В., начальник управління 
культури та мистецтв Дніпропетровської 
міської ради; 
Гречин В.В., начальник управління освіти та 
науки Дніпропетровської міської ради; 
Свіренко О.А., директор департаменту 
взаємодії 3 правоохоронними органами, мо-
білізаційної та оборонної роботи і з питань 
надзвичайних ситуацій Дніпропетровської 
міської ради 

19 Проведення святкових концертів 3 нагоди Дня Конституції 
України у закладах культури, позашкільних навчальних 
закладах, пришкільних оздоровчих таборах 

Червень 
2013 р. 

Голови районних у місті рад; 
Гречин В.В., начальник управління освіти та 
науки Дніпропетровської міської ради 

20 Організація благодійних обідів та чаювань у територіальних 
центрах соціального обслуговування 

Червень 
2013 р. 

Голови районних у місті рад 



21 Проведення виховних годин, бесід, вікторин, конкурсів 
малюнків, фестивалів дитячої творчості, літературно-
мистецьких конкурсів, вечорів української пісні, концертних 
програм, спортивно-патріотичних ігор у позашкільних 
навчальних закладах, навчальних закладах, в клубах за місцем 
мешкання Комунального закладу «Міський дитячо-молодіжний 
центр», Центрі соціальної реабілітації дітей та Дитячому 
притулку «Барвінок» 

Червень 
2013 р. 

Гречин В.В., начальник управління освіти та 
науки Дніпропетровської міської ради; 
Буленок Р.В., начальник управління у 
справах молоді та спорту Дніпропетровської 
міської ради; 
Литовченко А.В., начальник управління-
служби у справах дітей Дніпропетровської 
міської ради 

22 Проведення круглого столу за участю представників 
Громадської ради при Дніпропетровській міській раді, 
громадських організацій, політичних партій на тему: 
«Конституція - основний Закон України» 

Червень 
2012 р. 

Стрижак В.М., начальник управління 
внутрішньої політики Дніпропетровської 
міської ради 

23 Проведення масових міських заходів щодо безкоштовного 
медичного обслуговування соціально незахищених верств 
населення 

Червень 
2013 р. 

Рудяк О.О., заступник міського голови, 
директор департаменту охорони здоров'я 
Дніпропетровської міської ради 

24 Підготовка тематичних передач на місцевих студіях 
телебачення і радіо, матеріалів для преси з нагоди відзначення 
Дня Конституції України, висвітлення святкових заходів у 
засобах масової інформації 

Червень 
2013 р. 

Бабаченко Н.В., керівник прес-служби 
Дніпропетровської міської ради 

25 Розміщення інформаційних матеріалів на офіційному Інтернет-
порталі Дніпропетровської міської ради 

Червень 
2013 р. 

Стрижак В.М., начальник управління 
внутрішньої політики Дніпропетровської 
міської ра,ди 

Начальник управління внутрішньої 
політики Дніпропетровської міської ради В.М. Стрижак 


