
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_28 травня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____183/2021-р_____ 

 

 

Про заходи щодо відзначення  

Міжнародного Дня захисту дітей 

 

 

З метою навчання, виховання, підтримки та розвитку обдарованих дітей, 

організації змістовного дозвілля, на виконання Указу Президента України від 

30 травня 1998 року № 568/98 «Про День захисту дітей»,  керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення Міжнародного Дня 

захисту дітей (додається). 

 

2. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК), управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ), управлінню культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради (Олександр АФАНАСЬЄВ), відділу молоді 

та спорту виконавчого комітету міської ради (Іван СТОРОЖУК), іншим 

структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, відповідальним за 

підготовку та проведення заходів, забезпечити їх виконання.  

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) 

гривень 00 копійок у межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по КПКВ 

1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2282                     

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку», для забезпечення організації та проведення заходів до 

Міжнародного дня захисту дітей. 

 

4. Централізованій бухгалтерії управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради (Віта РУДЮК) забезпечити сплату коштів. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого
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справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

28 травня 2021 року № 183/2021-р 

 

План 

 заходів з відзначення Міжнародного Дня захисту дітей 

 

1. Забезпечити проведення святкових заходів, присвячених Міжнародному 

Дню захисту дітей, 31 травня 2021 року, 01 червня 2021 року: 

 

в закладах загальної середньої освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади: інтелект-вікторин «Книжкові загадки – дитячі 

відгадки», квестів «Подорожуємо країною дитинства», конкурсів малюнків 

«Здрастуй літо», спортивних змагань, фото – конкурсів «Дитячий світ очима 

дорослих», інтерактивних фотовиставок на сайтах закладів «НАШЕ майбутнє», 

книжково–ілюстративних виставок «Щастя всім дітям на планеті», творчих 

дитячих конкурсів «Пісенна вітамінка», виставок дитячих робіт «Своїми 

руками створили», конкурсів поезії «Хай завжди дитині весело сміється».  

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 

у закладах дошкільної освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади: розваг «Щасливе дитинство», музично - розважальних 

програм «Світлішає на світі, коли радіють діти», конкурсів малюнків на 

асфальті «Щасливе дитинство», тематичних занять «Діти – квіти Землі», 

«Права та обов’язки малечі», свят «Нехай на великій Планеті будуть щасливі 

діти!», флешмобів «Хай завжди буде сонце», фотовернісажу «Країна дитячих 

розваг». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 

у закладах позашкільної освіти Старокостянтинівської міської 

територіальної громади: віртуального флеш-мобу фото світлин «Світлішає на 

світі, коли радіють діти», Web-квесту «Загадки дитинства», арт-колажу «Про 

що мріють діти», виставок виробів вихованців гуртків станції юних техніків, 

онлайн відеопрезентації «Ми України діти!», змагань з футболу, з волейболу, зі 

стрітболу, шахів та з легкої атлетики між групами дитячо - юнацької 

спортивної школи, показових виступів відділень теквондо, боксу. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради;  

 

у Старокостянтинівському інклюзивно – ресурсному центрі: виставки 

малюнків «Моє щасливе дитинство», фотоколажу «Країна щастя». 
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Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 

у центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю: виставки 

малюнків «Я малюю дитинство», аплікації «Сонечку радіють діти», малюнку на 

асфальті, кулькового шоу. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради; 

 

у регіональному центрі раннього розвитку дитини: флешмобу «Щасливе 

дитинство», малюнку на асфальті, кулькового шоу. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради; 

 

у бібліотечних закладах Старокостянтинівської міської територіальної 

громади: свята дитинства «Щоб сонце світило, а діти посміхались», дитячого 

вернісажу «Хай сонцю і квітам всміхаються діти». 

Управління культурної політики 

і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

 

Дня відкритих дверей в історико - культурному центрі - музеї «Старий 

Костянтинів». 

Управління культурної політики 

і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

  

вуличних акцій «Батькам про виховання дітей», «Ця рука ніколи не 

вдарить дитину».  

Управління культурної політики 

і ресурсів, управління 

соціального захисту населення, 

управління освіти виконавчого 

комітету міської ради. 

 

2. Забезпечити організацію та проведення святкових заходів на території 

замку князів Острозьких та на набережній р. Ікопоть 05 червня 2021 року:  

 

історичного квесту серед учнів Старокостянтинівської міської 

територіальної громади «Я житель міста, що стоїть в віках, його майбутнє у 

моїх руках». 



 

3 

 

Управління культурної політики 

і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

 

свята дітей «Територія дитинства»: нагородження та гала-концерту 

переможців різножанрового конкурсу «Веселковий дивоспів».    

Управління культурної політики 

і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

 

квесту «Острів скарбів».  

Управління культурної політики 

і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

 

виставки техніки «Містечко професій».  

Управління культурної політики 

і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

 

вікторини «Літературні заморочки: відгадай та вигравай».  

Управління культурної політики 

і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

художнього пленеру.  

Управління культурної політики 

і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

 

виставки переможців різножанрового конкурсу «Веселковий дивоспів».  

Управління культурної політики 

і ресурсів, управління освіти 

виконавчого комітету міської 

ради; 

 

гри з учасниками громадського об’єднання «Пласт».     

Управління культурної політики 

і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

 

показових виступів вихованців гуртка «Конструювання повітряних зміїв» 

станції юних техніків. 
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Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 

фотовернісажу «Країна дитячих мрій!». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради. 

 

3. Забезпечити широке висвітлення організації та проведення заходів, 

присвячених Міжнародному Дню захисту дітей, в засобах масової інформації та 

на офіційному сайті виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 

Відділ інформаційного 

забезпечення виконавчого 

комітету міської ради, міське 

радіомовлення.  

 

4. Забезпечити прес-інформування до Міжнародного Дня захисту дітей на 

сторінках закладів у соцмережах. 

Управління освіти виконавчого  

комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради           підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК  

 
 


