
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

26 квітня 2018 року  Старокостянтинів   № 147/2018-р 

 

Про проведення у місті 

місячника сім’ї 
 

 

На виконання міської програми підтримки сімей на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням сесії міської ради від 29 січня 2016 року №  13, з 

метою пропаганди цінностей сімейного життя, збереження підтримки і 

розвитку сімейних традицій, формування у молоді свідомого ставлення до 

сімейного життя, відповідального батьківства, відповідно до розпорядження 

міського голови від 25 квітня 2018 року № 114/2018-рвс «Про відрядження 

Мельничука М.С., Савіцького В.В.» та керуючись ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи по проведенню у місті місячника сім’ї 

(додаються). 

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Шабельник Н.І.), управлінню освіти виконавчого комітету 

міської ради (Пасічник А.П.), відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.) забезпечити 

виконання зазначених заходів. 

 

3. Виконавцям заходів інформувати про проведену роботу управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради до 10 червня 

2018 року. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради   

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 17000 (сімнадцять тисяч) грн. 00 коп. у 

межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2018 рік на реалізацію 

міської програми підтримки сімей на період до 2020 року. 
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5. Відділу бухгалтерського обліку та виплат управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради (Кисла О.М.) 

забезпечити проплату коштів. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                             підпис                                          В. Богачук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

26 квітня 2018 року № 147/2018-р 

 

 

Заходи  

по проведенню у місті місячника сім’ї   

 

1. Додаткові обстеження умов проживання багатодітних сімей та сімей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах. 

 

 

 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

травень 2018 року. 

 

2. Контрольні обстеження сімей, в яких вчинялося домашнє насильство. 

 Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр; 

травень 2018. 

 

3. Поновлення банку даних «Багатодітна сім’я». 

 Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

травень 2018 року. 

 

4. Додаткова робота щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей. 

 Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

травень 2018 року. 

 

5. Засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі 

людьми з наступним порядком денним: 

про хід виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків»; 

про хід виконання розпорядження міського голови від 12 березня                 

2013 року № 95/2013-р «Про затвердження заходів щодо соціального захисту 

багатодітних сімей в місті, поліпшення їх державної підтримки та створення 

сприятливих умов виховання дітей у таких сім’ях»; 

про стан здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю 
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сектором з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю відділу 

координації суб’єктів, що надають соціальні послуги управління соціального 

захисту населення. 

 Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

30 травня 2018 року. 

 

6. Масові  заходи: 

фестиваль «Родинне коло» - «Міцна родина – сильна Україна». 

 Управління соціального захисту 

населення, управління освіти, відділ 

культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської 

ради, регіональний центр раннього 

розвитку дитини, 

20 травня 2018 року; 

 

 

свято до Дня матері «Матусі-вічні берегині». 

Регіональний центр раннього розвитку 

дитини, 

11 травня 2018 року; 

 

конкурс «Моя мама – найкраща». 

Регіональний центр раннього розвитку 

дитини, 

протягом травня 2018 року; 

 

виставка творчих  робіт  батьків «Мамина творчість». 

 Регіональний центр раннього розвитку 

дитини, 

протягом травня 2018 року; 

 

святкові  ранки «Діти наші – квіти наші». 

                                                               Регіональний центр раннього розвитку   

                                                               дитини, 

                                                               31 травня 2018 року; 

 

оформлення інформаційного куточка «Сім’я – родина - міцна Україна». 
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 Регіональний центр раннього розвитку 

дитини, 

протягом травня 2018 року; 

  

виставка творчих робіт учнів  дитячої художньої школи « Сім’я, родина – 

рідна Україна». 

 Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради, 

10 - 20 травня 2018 року; 

 

дитячий ранок  «Є в мене найкраща у світі матуся за неї до тебе, Пречиста, 

молюся». 

 Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради, 

10 травня 2018 року; 

 

свято матері «Мамо, мамо, вічна і кохана…». 

 Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради, 

11 травня 2018 року; 

 

концерт «Благословенна будь в віках». 

 Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради, 

10 травня 2018 року; 

 

літературна година «Хай мудрість книг об’єднує родину». 

 

 

 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради, 

15 травня 2018 року; 

 

екскурс в історію на стенді «Історія відзначення свята Матері в Україні». 

 

                                                                     Відділ культури, туризму та охорони   

                                                                     культурної спадщини виконавчого   

                                                                     комітету міської ради, 

                                                                     15 травня 2018 року; 
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тренінг «Аліса у Задзеркаллі», як форма первинної профілактики 

домашнього насильства  для учнів 6 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4. 

 Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр, 

03 травня 2018 року; 

 

семінар – практикум «Ні-насильству» для батьків учнів 7 класу ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3. 

 Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр, 

10 травня 2018 року; 

 

відеолекторій «Висвітлення проблеми домашнього насильства» для учнів 

7 класу Старокостянтинівського ліцею ім. М.С. Рудяка. 

 Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр, 

15 травня 2018 року; 

 

тренінг «Кроки подолання насильства в сім’ї» для учнів 3 класу ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3. 

  

 

 

 Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр, 

17 травня 2018 року; 

  
 

майстер – клас з батьками та дітьми центру соціальної реабілітації дітей - 

інвалідів «Лялька-мотанка Круп’яничка». 

 

 

 

 

Центр соціальної реабілітації дітей – 

інвалідів, 

11травня 2018 року; 

 

свято до Дня матері «Мама-найближча людина!». 

 Центр соціальної реабілітації дітей – 

інвалідів, 

11 травня 2018 року; 

 

 

виставка дитячих малюнків «Мамо, сонечко моє!». 

виховні години, бесіди, родинні свята, конкурси творів – мініатюр, години 

спілкування, бесіди, фотовернісажі, конкурси малюнків, оформлення 

інформаційних стендів в навчально-виховних закладах міста. 

                                                                       Управління освіти виконавчого   

                                                                       комітету міської ради, 
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 протягом травня 2018 року. 

 

7. Зустріч з батьками багатодітних родин «Соціальний захист  

багатодітних сімей», в яких виховуються діти з інвалідністю. 

 Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради; 

18 травня 2018 року. 

 

8. Благодійна акція  «Від щирого серця» для багатодітних сімей, в яких 

виховуються  діти з інвалідністю. 

 Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради; 

18 травня 2018 року. 

 

9. Організація та проведення привітання молодих матерів в пологовому 

відділенні. 

 Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради; 

13 травня 2018 року. 

 

10. «Круглий стіл» для опікунів та піклувальників «Сімейні форми 

виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». 

 Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, служба у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради; 

22 травня 2018 року. 

 

11. Творча зустріч «Єдина родина» для сімей загиблих (померлих)                                                 

учасників Революції гідності та антитерористичної операції, присвячена Дню 

Героїв України. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівський 

міський Кризовий центр; 

23 травня 2018 року. 

 

12. Зустріч ветеранів праці «У родинному колі». 
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 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг); 

15 травня 2018 року. 

 

 

13. Лекція – зустріч працівників територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) з медичними працівниками 

центральної районної лікарні «Сучасна сімейна медицина». 

 

 

 

 

 

Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг); 

третя декада травня 2018 року. 

 

14. Забезпечити висвітлення заходів по проведенню Місячника сім’ї в 

засобах масової інформації, на офіційних веб - сайтах виконавчого комітету 

міської ради та управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 Управління соціального захисту 

населення, відділ культури, туризму 

та охорони культурної спадщини, 

управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, 

Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр, Регіональний центр 

раннього розвитку дитини, Центр 

соціальної реабілітації дітей – 

інвалідів; 

травень 2017 року. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                   підпис                            О. Степанишин 
 

 


