
          План заходів до 22-ї річниці Конституції України 

Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне 

закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю українського 

народу жити у власній суверенній, соборній державі.  

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Указу Президента України від 28 березня 2018 року  

№ 91/2018 «Про відзначення 22-ї річниці Конституції України», з метою 

формування правової культури, виховання громадської свідомості та поваги 

до Основного Закону України і державних символів,  змістовного дозвілля 

киян та гостей міста, належної організації відзначення у Шевченківському 

районі м. Києва 22-ї річниці Конституції України, Шевченківською 

районною в місті Києві державною адміністрацією підготовлено низку 

заходів:  

 
 

 п/п Назва заходу Дата, час та місце 

проведення 

1.    Круглий стіл за участю підопічних 

Територіального центру 

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району м. Києва 

«Європі й не снилося: перша 

українська Конституція» 

16.06.2018 

11.30 

/вул. Сальського 

Володимира, 33/ 

2.    Пішохідна  екскурсія центром міста 

підопічних Територіального центру 

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району  

м. Києва «Сторінки української 

державності в історичних 

пам’ятках Києва» 

27.06.2018 

14.00 

3.    Книжкова виставка «Конституція – 

компас суспільства» 

22.06.2018 

 бібліотека  

ім. О. Матросова для дітей 

/пр. Артилерійський, 1-а/ 

4.    Правова година «Документ 

важливий є у світі. Гарантує він 

права всім дітям» 

25.06.2018 

12.30 

бібліотека  



ім. С. Васильченка для дітей 

/вул. Половецька, 7/13/ 

5.    Виставка - діалог «Закон законів» 25.06.2018 

 бібліотека  

ім. В. Винниченка 

/ву           /вул. Кудрявська, 2/            

6.    Книжкова виставка «Цвітуть, 

неначе квіти волі, слова 

Конституції…» 

25.06.2018 

 бібліотека  

ім. А. Міцкевича 

/вул. І. Франка, 16\2/  

7.    Книжкова виставка «Могутній 

акорд держави - Конституція» 

25.06.2018 

Бібліотека  

ім. О. Теліги 

/     вул. Д.Щербаківського, 33/  

8.    Інформаційна година  

«Оберіг нашої держави» 

25.06.2018 

Бібліотека ім. М. 

Чернишевського 

/вул. Дегтярівська, 32/  

9.    Виставка – досьє «Основа життя – 

мій закон основний» 

25.06.2018 

бібліотека № 132 

/пров. Усурійський, 8/  

10. 

  

Виставка «Від Конституції Пилипа 

Орлика до Основного закону 

незалежної України» 

25.06.2018 

бібліотека № 135  

/вул. Салютна, 19/  

11. 

  

Виставка-плакат «Конституція – 

основа моєї держави» 

26.06.2018 

 бібліотека № 9 для дітей  

/вул. Білоруська, 34/  

12. 

  

Книжкова виставка «Головний 

Закон України» 

26.06.2018 

 бібліотека  № 101 

/вул. Коперника, 27/  

13. 

  

Правова  бесіда «Похвала закону» 26.06.2018 

ЦРБ ім. Є. Плужника 



/вул. Прорізна, 15/  

14. 

  

Правознавча година «Конституція 

держави – дороговказ на віки» 

27.06.2018 

бібліотека  

ім. І. Котляревського 

/вул. М. Берлінського, 4/  

15. 

  

Бесіда «Гарант прав і свобод» 27.06.2018 

12.00 

бібліотека  

ім. С. Васильченка для дітей 

/вул. Половецька, 7/13/  

16. 

  

Бесіда «Конституція – компас 

суспільства» 

27.06.2018 

12.00 

бібліотека  

ім. В. Дубініна для дітей 

/вул. О. Теліги, 35/ 

17. 

  

Виїзний семінар «Шляхами історії 

рідного краю» 

15.06.2018 

10.00-15.00 

Парк «Київська Русь» 

 

18. Флешмоб «Соборна моя Україна» у 

таборах відпочинку з денним 

перебуванням  дітей на базі 

закладів загальної середньої освіти 

району 

25.06.2018 

10.00 

Загальноосвітні заклади 

середньої освіти № 41, 95, 

106, 169 

 

19. Проведення бесід з учнями, 

круглих столів, учнівських 

конференцій, лекцій 

протягом  

року 

загальноосвітні навчальні 

заклади району 

 

20. Пішохідна екскурсія «Від 

четвертого універсалу - до 

Конституції України» 

25.06.2018 

вулицями Шевченківського 

району 

 

21. Святкове оформлення 

адміністративних будівель органів 

державної влади, підприємств, 

організацій, закладів, установ та 

будинків комунальної власності 

26.06.2018 - 29.06.2018 

 



Шевченківського району міста 

Києва Державними Прапорами 

України 

22. Проведення робіт з благоустрою і 

належного утримання 

територій Шевченківського району, 

в тому числі, і в місцях 

проведення  загальнодержавних та 

міських заходів з нагоди 

відзначення 22-ї річниці прийняття 

Конституції України 

Протягом червня 2018 

 

 


