
                                                                                                                   ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від ___ __________ 2021 року №___ 

м. Олександрія 
 
Про відзначення в Олександрійській 
територіальній громаді 25-ї річниці 
Конституції України 
 

Відповідно до ст. ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Указу Президента України № 128/2021 від 30.03.3021 «Про відзначення 25-ї річниці 
Конституції України», з метою належного відзначення в Олександрійській територіальній 
громаді 25-ї річниці Конституції України, враховуючи пропозиції організаційного комітету з 
підготовки та відзначення в Олександрійській територіальній громаді 25-ї річниці 
Конституції України  
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення в Олександрійській територіальній 

громаді 25-ї річниці Конституції України згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити кошторис видатків на проведення заходів з нагоди відзначення в 

Олександрійській територіальній громаді 25-ї річниці Конституції України згідно з 
додатком 2. 

 
3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на секретаря міської ради                    

Косяк В.О. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Чемерис І.А.  
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ ___________ 2021 року № ___ 

 
Заходи  

з підготовки та відзначення в Олександрійській територіальній громаді  
25-ї річниці Конституції України 

 
№ 
з/п 

Дата, 
час 

проведення 
Формат та назва заходу Місце проведення Відповідальний 

1 2 3 4 5 
1 До 25 червня 

2021 року 
Виготовлення соціальної реклами 
та розміщення її в межах 
територіальної громади 

 Відділ  внутрішньої 
політики міської ради 

2 До 25 червня 
2021 року   

Встановлення святкової 
атрибутики на вулицях 
центральної частини 
територіальної громади (прапори, 
освітлення тощо) 

За окремим списком Управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування 
міської ради 

3 ІІ декада 
червня   

2021 року 

Благоустрій територій, пам’ятних 
знаків, місць поховання борців за 
незалежність, загиблих учасників 
Революції Гідності, учасників 
АТО/ООС 

Територія 
Олександрійської 

територіальної 
громади  

Управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування 
міської ради 

4 Протягом 
червня 2021 

року 

Тематична книжково-ілюстративна 
виставка «Конституція – оберіг 
нашої держави» 

НВК «ЗНЗ І-ІІІ 
ступенів № 12 – 
ДНЗ» 
НВК «Марто-
Іванівський ЗНЗ І-ІІ 
ступенів – ДНЗ» 

ЗДО № 18 

Управління освіти 
міської ради 

5 18 червня 
2021 року 
10.00 год. 

Флешмоб «Конституції – 25!» НВО 
«Олександрійська 
гімназія ім. 
Т.Г.Шевченка –  
ЗНЗ І-ІІ ст. – школа 
мистецтв» 

Управління освіти 
міської ради 

6 23, 25, 29 
червня 2021 
року 

Конкурс малюнків на асфальті 
«Моя країна Україна» 

Подвіря закладів 
освіти ЗДО № 18, 
ЗДО № 21,ЗДО № 29 
ЗДО № 35 

Управління освіти 
міської ради 

7 22-25 
червня 2021 

Інтегровані заняття «Кожна 
дитина має право на любов і 
піклування» 

Заклади освіти  
СЗДО № 16, ЗДО № 
20, ЗДО № 21, ЗДО 
№ 25, ЗДО № 35 

Управління освіти 
міської ради 

8 22-25 
червня 2021 

Челендж «Моє життя – моє 
право» 

НВК «Марто-
Іванівський ЗНЗ І-ІІ 
ступенів – ДНЗ» 
Соціальна мережа 
Facebook 

Управління освіти 
міської ради 

9 24 червня 
2021 року 

10.00 

Віртуальний калейдоскоп цікавих 
повідомлень: «Конституція 
Пилипа Орлика - перша 

Бібліотека-філія 
№ 10, сторінка 

Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради 



2 

Конституція світу» 
10 24 червня 

2021 року 
12.00 

Ситуаційна гра: «Діти знають свої 
права, а чи виконують свої 
обов’язки» 

Бібліотека-філія №3 
для дітей 

Управління культури і 
туризму міської ради 

11 24-25 червня 
2021 року 

Розвивальна гра «Пам’ятай і знай 
свої права», «Символіка України», 
«Подорожуємо Україною» 

Заклади освіти ЗДО 
№ 20,  Ізмайлівський 
ЗДО «Колосок», ЗДО 
№ 25,  НВК «Марто-
Іванівський ЗНЗ І-ІІ 

ступенів – ДНЗ» 

Управління освіти 
міської ради 

12 24-25 червня 
2021 року 

Бесіда «Я – українець і я цим 
пишаюсь» 

Заклади освіти ЗДО 
№ 20,  ЗДО №21 

Управління освіти 
міської ради 

13 25 червня 
2021 року 

09.00 

Флеш-моб «Карта України» Площа Героїв 
Чорнобиля (алея 
напроти будівлі 

міської ради) 

Молодіжний 
парламент, 

Управління культури і 
туризму міської ради 

14 25 червня 
2021 року 

 

Виставка робіт декоративно-
ужиткового мистецтва «Край – 
мій рідний край» 

ЦДЮТ 
 ім. О.Шакала 

Управління освіти 
міської ради 

15 25 червня 
2021 року 

 

Круглий стіл «Конституція – 
основний закон для влади і 
громади» 

ЦДЮТ 
 ім. О.Шакала 

Управління освіти 
міської ради 

16 25 червня - 10 
липня 2021 

року 

Книжково-ілюстративна виставка: 
«Конституція моєї Батьківщини»  

Музейний центр  
ім. Худякової А.Ф. 

Управління культури і 
туризму міської ради 

17 25 червня 
2021 року 

Правова  гра: «Твої права і 
обов’язки»  

Музейний центр 
ім. Худякової А.Ф. 

Управління культури і 
туризму міської ради 

18 25 червня 
2021 року 

9.00 

Віртуальна виставка «Мої права, 
мої обов’язки» 

Сторінка ЦМБ для 
дітей у Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради 

19 25 червня 
2021 року 

10.00 

Віртуальний слайд-кліпінг 
«Правознавча домінанта»  

Сторінка бібліотеки-
філії № 8 у Facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради 

20 25 червня 
2021 року 

10.00 

Правознавча година: «Моє життя, 
мої права» 

Бібліотека-філія №4 Управління культури і 
туризму міської ради 

21 25 червня 
2021 року 

10.00 

Урочисто-концертна програма 
«Ми заквітчаємо тебе, Україно, 
любов’ю!» 

ПК 
«Олександрійський 

театр» 

Управління культури і 
туризму міської ради 

22 25 червня 
2021 року 

10.00 

Мітинг «Закон наш єдин!» 
Концертна програма вокального 
колективу «Україночка» 

ВСП «Головківський 
СБК» 

Управління культури і 
туризму міської ради 

23 25 червня 
2021 року 

11.00 

Інформаційна вітрина: «Ти і твої 
права» (виставка матеріалів)   

25.06.2021 
11:00 

Бібліотека-філія № 5 

Управління культури і 
туризму міської ради 

24 25 червня 
2021 року 

12.00 

Година державності: «Конституція 
– правовий фундамент 
стабільності держави» 

Головківська 
бібліотека-філія 

Управління культури і 
туризму міської ради 

25 26 червня 
2021 року 

13.00 – 15.30  

Святкова програма «Ми віримо в 
майбутнє твоє, Україно!» 

ВСП 
«Пустельниківський 

СК» 

Управління культури і 
туризму міської ради 

26 27 червня 
2021 року 

15.00 

Урок державності «Закон нашого 
життя»; 
Вікторина «Як я знаю Україну»; 
Правовий путівник «Оберіг нашої 
державності»; 

ВСП 
«Піщанобрідський 

СК» 

Управління культури і 
туризму міської ради 



3 

Правовий кросворд 
«Конституція»; 
Он-лайн привітання до Дня 
Конституції України 

27 27 червня 
2021 року 

10.00-12.00 

Патріотичний пазл «Конституція 
України – символ незалежності 
держави» ;      
Вулична інформ-акція: 
«Конституції України – 25» 
(виставка+інф.листівки); 
Майстер-клас з виготовлення 
брошки з фетру: «Патріотичне 
серце»; 
Запуск гелевих жовто-блакитних 
кульок з побажаннями  

Біля приміщення 
читальної зали 

центральної 
бібліотеки 

Управління культури і 
туризму міської ради 

28 27 червня 
2021 року 

Правовий екскурс «Головний 
Закон України»  

Музейний центр  
ім. Худякової А.Ф. 

на сторінці facebook 

Управління культури і 
туризму міської ради 

29 27 червня 
2021 року 

11.00 

Патріотичний колаж: «Сила 
закону - сила держави!» 

Бібліотека-філія №9 Управління культури і 
туризму міської ради 

30 27 червня 
2021 року 

15.00 

Урок державності: «Закон нашого 
життя» 

Піщанобрідська 
бібліотека-філія 

Управління культури і 
туризму міської ради 

31 27 червня 
2021 року 

15.00 

Святковий концерт «Україно  моя, 
ти одна як життя» 

БК сел. 
Олександрійське 

Управління культури і 
туризму міської ради 

32 27-28 червня 
2021 року 

18.00-19.00 

Концертна програма «Ми – це 
Україна» (оркестр «Ліра») 

Територія перед 
ПК «Світлопіль-

ський» 

Управління культури і 
туризму міської ради 

33 28 червня 
2021 року 

Онлайн-тестування «Що я знаю 
про Конституцію України?» 

НВО 
«Олександрійська 
гімназія ім. 
Т.Г.Шевченка –  
ЗНЗ І-ІІ ст. – школа 

мистецтв» 
платформа Quizizz 

Управління освіти 
міської ради 

34 28 червня 
2021 року 

Історично-правовий хронограф 
«Конституція – компас 
суспільства»  
Живемо за Конституцією 

Сторінка ПК 
«Олександрійський 

театр» 

Управління культури і 
туризму міської ради 

35 28 червня 
2021 року 

Он-лайн презентація «День 
Конституції України» 

Музейний центр ім. 
Худякової А.Ф. 

Управління культури і 
туризму міської ради 

36 28 червня 
2021 року 

18.00-18.50 

Концертна програма МПІА 
«Мелодія»: «Конституція – оберіг 
нашої держави» 

Площа Соборна   Управління культури і 
туризму міської ради 

37 28 червня 
2021 року 

19.00-21.00 

Концертна програма «Україна 
єдина, Україна – це ми» Площа Соборна   Управління культури і 

туризму міської ради 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  



Додаток 2  
до рішення виконавчого комітету 
від ___ __________ 2021 року № ____ 

 
Кошторис видатків  

на забезпечення підготовки та проведення відзначення  
в Олександрійській територіальній громаді   

25-ї річниці Конституції України 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Сума 
(грн) 

Назва виконавчого органу – 
розпорядника коштів 

1 Виготовлення соціальної реклами  4200, 00 Управління забезпечення діяльності 
міської ради,  відділ внутрішньої 
політики міської ради, управління 
справами міської ради 

2 Іменні годинники  4000,00 Управління забезпечення діяльності 
міської ради, управління справами 
міської ради 

3 Матеріали для оформлення сцени, 
виготовлення фото-зон 

7000,00 

Управління культури і туризму 
міської ради 4 Перевезення 2500,00 

5 Прапори 200,00 
6 Гелеві кульки 700,00 

Всього 18600,00  
 

 
 
 

 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


