
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

23.04.2021 № 410/од-2021 

 

 Про відзначення в Одеській області  

25-ї річниці Конституції України  

 

 

На виконання Указу Президента України від 30 березня 2021 року  

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

гідного відзначення у 2021 році в Одеській області Дня Конституції України: 

 

1. Затвердити регіональний план заходів із відзначення в Одеській 

області 25-ї річниці Конституції України (додається). 

 

2. Головам районних державних адміністрацій, керівникам 

структурних підрозділів обласної державної адміністрації та рекомендувати 

керівникам заінтересованих територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади, сільським, селищним, міським головам забезпечити 

виконання плану заходів з урахуванням обмежень встановлених 

законодавством щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та про результати 

поінформувати управління організаційної роботи апарату Одеської обласної 

державної адміністрації до 05 липня 2021 року.  

 

3. Управлінню організаційної роботи апарату Одеської обласної 

державної адміністрації узагальнити надану інформацію та до 12 липня 2021 

року про проведену роботу поінформувати обласну державну адміністрацію. 

 

4. Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної 

адміністрації спільно з Головним управлінням Національної поліції в 

Одеській області, Південним Одеським територіальним управлінням 

Національної гвардії України, Головним управлінням Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій в Одеській області та Управлінням 

патрульної поліції в Одеській області забезпечити громадський порядок та 

безпеку громадян, пожежну безпеку, дотримання умов безпеки дорожнього 

руху та вжиття протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню 



гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації. 

 

 

 

Голова  Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

23 квітня 2021 року № 410/од-2021 

 

 Регіональний план заходів 

із відзначення в Одеській області 25-ї річниці 

Конституції України  

 

 

1. Організувати та провести: 

- урочисту церемонію покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка із 

залученням керівного та особового складу, прапороносної групи, роти почесної 

варти Одеського гарнізону, військового оркестру та статистів;  
  

28 червня 2021 року Оперативне командування «Південь» 

Сухопутних військ Збройних сил України, 

Повітряне командування «Південь» 

Повітряних сил Збройних сил України, 

командування «Південь» Військово-

морських сил Збройних сил України, 

Військова академія, Головне управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в Одеській області, 

Південне регіональне управління 

Державної прикордонної служби України, 

Південне Одеське територіальне 

управління Національної гвардії України 

(за згодою), Департамент з питань 

цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

облдержадміністрації, відділ 

господарського забезпечення апарату 

облдержадміністрації 
 

 

- урочисті заходи в Одеському національному академічному театрі опери та 

балету з нагоди Дня Конституції України за участю представників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості; 
 

25 червня 2021 року Департамент культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконкоми  

сільських, селищних, міських рад (за 

згодою) 
 

- презентацію книжково-документальної виставки «Конституція незалежної 

України: 25 років розвитку та механізми подальших змін», віртуальну книжкову 

виставку «Тріада європейських цінностей – верховенство права, демократія, права 



людини – основа українського конституційного ладу», історичну годину 

«Основний Закон України у світовому конституційному вимірі», засідання 

«круглого столу» «Конституційний процес в Україні: нові реалії, нові виклики, нові 

підходи» в комунальній установі «Одеська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М.С. Грушевського»;  

- лекцію з відеопереглядом «Як писалась Конституція», експрес-виставку  

«Я - громадянин своєї держави», годину спілкування «Право в моєму житті», 

правову годину «Правовий майданчик» у комунальних установах «Одеська 

обласна бібліотека для юнацтва імені В. Маяковського», «Одеська обласна 

бібліотека для дітей ім. В. Катаєва»; 

- експонування виставки «Конституція України: атрибути держави – гімн, 

герб, прапор» у експозиції «Україна за доби революцій та війн.  

1917-1921», науково-просвітницький захід «Культурні традиції краю» (реалізація 

11-12 статей Конституції України) в комунальній установі «Одеський історико-

краєзнавчий музей»; 

- виставку образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва майстрів 

м. Южного в рамках культурно-мистецького проєкта «Мистецтво одного району» в 

комунальній установі «Одеський обласний центр української культури»; 

- бесіду для учнів загальноосвітніх шкіл міста на тему «Конституція – оберіг 

держави» в рамках програми «Музейна педагогіка», сюжети для щоденної 

інформаційної програми «700 секунд» про міські заходи, присвячені відзначенню 

25-ї річниці Конституції України в комунальній установі «Обласний центр 

естетичного виховання» м. Ізмаїл; 

- культурно-просвітницький захід «Оберіг нашої державності» в 

комунальній установі «Ізмаїльський історико-краєзнавчий музей Придунав’я»;  

- тематичну книжкову виставку «З основним законом по життю», святковий 

концерт «Оберіг нашої держави» для військовослужбовців у комунальній установі 

«Обласний центр національних культур в Ізмаїльському районі»; 
 

Червень 2021 року Департамент культури, національностей, 

релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини облдержадміністрації 
 

- низку інформаційно-просвітницьких та мистецьких заходів: художньо-

документальні виставки; інформаційні години та святкові концерти в закладах 

культури області. 
 

Червень 2021 року Районні державні адміністрації, виконкоми 

сільських, селищних, міських рад (за 

згодою) 
 

- у закладах освіти області науково-практичні, інформаційні, освітні, виховні 

заходи, спрямовані на роз’яснення значення норм Конституції України в 

утвердженні правової держави, на формування правової культури, виховання 

громадянської свідомості та поваги до Основного Закону України, поширення 

знань про історію конституціоналізму; 

- у бібліотеках закладів освіти області тематичні книжкові виставки, 

презентації літератури, оформити тематичні стенди, присвячені питанням з 



формування правової держави, правової культури, виховання громадянської 

свідомості та поваги до Основного Закону України; 

- у закладах освіти області конференції, семінари, зустрічі за «круглим 

столом», інші наукові та просвітницькі заходи з нагоди відзначення  

25-ї річниці Конституції України. 
 

Червень 2021 року Департамент освіти і науки  

облдержадміністрації 
 

- онлайн-виставку документів, що ілюструють процес прийняття Конституції 

України, історію національного законотворення на вебсторінці Державного архіву 

Одеської області. 
 

Протягом червня 2021 року   Державний архів Одеської області 
 

2. Забезпечити : 

- залучення представників інститутів громадського суспільства до участі у 

заходах, присвячених 25-ій річниці Конституції України; 

- широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з нагоди  

25-ї річниці Конституції України; 
 

Протягом червня 2021 року Управління комунікацій та 

інформаційної політики 

облдержадміністрації 
 

 - встановлення у населених пунктах області Державного Прапора України 

на вулицях і площах, адміністративних будинках і спорудах органів державної 

влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; 

- проведення заходів щодо благоустрою та впорядкування пам`ятників та 

пам`ятних знаків видатним діячам українського державотворення; 

- проведення заходів щодо упорядкування автошляхів, вулиць та стабільної 

роботи підприємств житлово-комунального господарства і громадського 

транспорту. 
 

Протягом червня 2021 року Департамент систем життєзабезпечення та 

енергоефективності облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконкоми рад міст 

обласного значення, виконкоми сільських, 

селищних, міських рад (за згодою). 

_______________________ 


