
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянтинів 
 

24 травня  2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 178/2018-р 

 

Про заходи щодо відзначення 

у місті Міжнародного Дня 

захисту дітей 
 

На виконання Указу Президента України від 30 травня 1998 року 

№ 568/98 «Про День захисту дітей», з метою навчання, виховання, підтримки 

та розвитку обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля, керуючись ст. 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення у місті Міжнародного 

Дня захисту дітей (додається). 

 

2. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Пасічник А.П.), 

управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

(Шабельник Н.І.), управління у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету 

міської ради (Томчук О.В.), відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.), відділу з питань 

фізичної культури і спорту виконавчого комітету міської ради (Сторожук І.В.) 

та іншим виконавцям забезпечити підготовку та проведення заходів. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради  

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 2780 (дві тисячі сімсот вісімдесят) грн. 

84 коп. у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2018 рік по 

КПКВ 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики», для придбання 

солодощів та кольорової крейди творчим колективам, які беруть участь в святі, 

присвяченому Міжнародному Дню захисту дітей. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/568/98
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5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                         підпис                                 М. Мельничук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

24 травня 2018 року № 178/2018-р 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо відзначення Міжнародного Дня захисту дітей  

 

1. Концертно-ігрова програма «Яскрава країна - Дитинство». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

1 червня 2018 року о 10 год. 00 хв., 

42 гарнізонний будинок офіцерів. 

 

2. Конкурс малюнків на асфальті «Малюють діти». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

1 червня 2018 року о 10 год. 00 хв., 

42 гарнізонний будинок офіцерів. 

 

3. Змагання з футболу. 

Управління освіти, відділ з питань 

фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

1 червня 2018 року о 10 год. 00 хв., 

стадіони «Центральний» та 

«Поділля». 

 

4. Свято дитинства «Країна дитинства - країна веселкова». 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

1 червня 2018 року о 12 год. 00 хв., 

міська бібліотека для дітей. 

 

5. День малюнка «Я малюю літо». 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

1 червня 2018 року о 14 год. 00 хв., 

міська бібліотека для дітей. 

 

6. Конкурс малюнків «Хай сонцю і квітам всміхаються діти». 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 



2 

Продовження додатка 

 

виконавчого комітету міської ради, 

1 червня 2018 року о 12 год. 00 хв., 

міська бібліотека для дорослих та 

дітей. 

 

7. Гала - концерт переможців міського конкурсу «Веселковий дивоспів». 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

1 червня 2018 року о 12 год. 00 хв., 

майданчик біля торгового центру. 

 

8. Виставка творчих робіт Старокостянтинівської дитячої художньої 

школи «Дитинства чисте джерело…». 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

1 червня 2018 року о 12 год. 00 хв., 

Старокостянтинівська дитяча 

художня школа. 

 

9. Малюнок на асфальті учнів Старокостянтинівської дитячої художньої 

школи «Нехай завжди буде сонце!». 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

1 червня 2018 року о 12 год. 00 хв., 

Старокостянтинівська дитяча 

художня школа. 

 

10. День відкритих дверей для дітей міста. 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

1 червня 2018 року о 12 год. 00 хв., 

Історико-культурний центр-музей 

«Старий Костянтинів». 

 

11. Свято для дітей з сімей, які опинились в складних життєвих 

обставинах,  «Чарівний світ дитинства». 

Управління соціального захисту 

населення, відділ культури, туризму 
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та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

1 червня 2018 року о 13 год. 00 хв., 

ресторан «Мореман». 

 

12. Конкурс малюнків на асфальті «Щасливе дитинство». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради; 

1 червня 2018 року о 12 год. 00 хв., 

майданчик біля торгівельного 

центру. 

 

13. Лялькова вистава. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, 

1 червня 2018 року о 10 год. 00 хв., 

актова зала НВК «Спеціалізована 

школа І ступеня, гімназія». 

 

14. Святкові ранки до Дня захисту дітей. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, 

25 травня 2018 року з 09 год. 00 хв. 

до 13 год. 00 хв., 

Центр раннього розвитку дитини. 

 

15. Висвітлення заходів по проведенню Дня захисту дітей в засобах 

масової інформації, на офіційних веб-сайтах, в групі «Молодь 

Старокостянтинова» у соціальній мережі «Фейсбук».  

Управління у справах сім’ї та 

молоді, управління соціального 

захисту населення, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                                підпис                                В. Янзюк 

 


