
 

 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_27 травня 2022      року           м. Старокостянтинів                      № ___142/2022-р____ 

 

 

Про заходи щодо відзначення 

Міжнародного дня захисту дітей 

 

 

З метою навчання, виховання, підтримки та розвитку обдарованих дітей 

Старокостянтинівської міської територіальної громади, 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 щодо відзначення Міжнародного дня захисту 

дітей (додається). 

 

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених цим 

розпорядженням. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 2900 (дві тисячі дев’ятсот) гривень                    

00 копійок у межах асигнувань, передбачених у бюджеті Старокостянтинівської 

міської територіальної громади на 2022 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 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                                підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

27 травня 2022 року № 142 

 

План заходів 

 щодо відзначення Міжнародного дня захисту дітей 

 

1. Забезпечити проведення святкових заходів 29 травня - 01 червня                   

2022 року: 

 

1) у закладах загальної середньої освіти:  

онлайн фотоквесту «День захисту дітей»; 

відеоуроків: «Хай буде щасливим дитинство моє», «Мій відпочинок», 

«Країна дитинства - країна мрій», «Ми діти твої, Україно!»; 

конкурсів малюнків: «Ми України діти», «Літо, привіт!», «Хай буде 

мирним піднебесся над землею, хай весело сміються діти!», «Моє майбутнє у 

вільній країні»;  

вікторин: «Твої права, дитино», «Що значить бути щасливим?», «Пізнаємо 

світ разом», «Ми за себе стоїмо, бо права знаємо»;  

малюнків на асфальті: «Наше дитинство під мирним небом»; 

бесід: «Наші діти - майбутнє країни», «Дитинство - щаслива пора»;  

онлайн фотоконкурсу «Світ моїх захоплень»; 

відеочеленджу «Діти проти війни»; 

фотоколажів: «Барви моїх мрій», «Світ щасливого дитинства», «Щасливі 

діти в щасливій родині»; 

розважального калейдоскопу для дітей-переселенців під девізом «Хай 

сонцю і квітам під мирним небом всміхаються діти!» (ігри, конкурси, майстер-

класи, вікторини, турніри); 

відео-презентацій: «Неповторний світ дитинства», «Щасливе дитинство»  

«Діти за Мир в Україні», «У центрі Всесвіту – дитина»; 

онлайн квесту «Сонячний настрій дитинства»; 

медіаперегляду: «Щасливе дитинство у вільній Україні», «Про права 

дитини»; 

відеопривітання «З Днем захисту дітей»;  

виготовлення та передачу воїнам-захисникам символів перемоги, оберегів, 

малюнків, листів «Із вдячністю, вірою та любов’ю. Діти України»; 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

 

2) у закладах дошкільної освіти: 

інтерактивних вправ: «Збери валізу», «Впізнай емоцію», «Корисні та 

шкідливі звички», «Щоб бути здоровим, я виконую», «Гра «Дружба»», «Гра 

«Канікули»», «Веселі руханки» (в режимі онлайн); 
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розваг «Щасливе дитинство»;  

фотовернісажу «Країна дитячих розваг»; 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

 

3) у закладах позашкільної освіти:  

конкурсу малюнку на асфальті «Миру і щастя всім дітям на світі»; 

відеоролика «Чілдрен сінема», «Посмішка літа»; 

фотоколажів переможців онлайн конкурсів «Найкраще фото у вишиванці», 

«Моя родина - щасливі моменти»; 

мистецького марафону «Країна дивовижних мрій» (арт - майстерня «Хай 

збудуться мрії дитячі», поетичний калейдоскоп «Як чудово бути дитиною»,  

фоточелендж «Дитинства яскрава мить»); 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

 

4) у Старокостянтинівському інклюзивно - ресурсному центрі:  

виставки малюнків «Дитячі мрії»; 

фотоколажу «Моє щасливе дитинство». 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

 

5) у бібліотечних та клубних закладах Старокостянтинівської міської 

територіальної громади дитячих ранків та свят, вернісажів, флешмобів, 

виставок малюнків та аплікацій, квестів, відео презентацій; 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради. 

 

2. Забезпечити організацію та проведення святкових заходів на території 

замку князів Острозьких: 

 

відкриття «BOOK BOX» збирає друзів»: вікторина «Подорож в країну 

Нарнія»;  

управління культурної політики і                     

ресурсів  виконавчого   комітету   міської ради,  

29 травня 2022 року  

з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.; 

 

«BOOK BOX»: «Гаррі Потер і таємна кімната»; квест «У пошуках 

таємниць»; English club; 

управління культурної політики і                      

ресурсів виконавчого комітету міської ради,
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30 травня 2022 року 

з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.; 

 

«ВООК ВОХ: Україна понад усе; інтелектуальні ігри; майстер-клас         

«Сонях - квітка сонця»; майстер клас з основ самчиківського розпису; 

управління культурної політики і                    

ресурсів   виконавчого   комітету  міської ради, 

31 травня 2022 року  

з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.; 

 

художнього пленеру за участю викладачів та вихованців комунального 

освітнього закладу в галузі культури «Художня школа» Старокостянтинівської 

міської ради; 

управління культурної політики і                      

ресурсів  виконавчого  комітету  міської  ради, 

01 червня 2022 року об 11 год. 00 хв.; 

 

майстер-класу для дітей з орігамі; 

управління культурної політики і                      

ресурсів виконавчого  комітету   міської   ради, 

01 червня 2022 року об 11 год. 00 хв.; 

 

дитячого квесту «Таємниці княжого замку»;  

управління культурної політики і                       

ресурсів   виконавчого   комітету  міської ради, 

01 червня 2022 року об 11 год. 00 хв.; 

 

інтелектуально-пізнавальної гри «Старокостянтинівський ПАН»; 

управління культурної політики і                       

ресурсів  виконавчого  комітету  міської   ради, 

01 червня 2022 року об 11 год. 00 хв.; 

 

аквагриму для дітей; 

управління культурної політики і                 

ресурсів   виконавчого   комітету  міської ради, 

01 червня 2022 року об 11 год. 00 хв.; 

 

дитячих розваг «Сонячний настрій дитинства»; 

управління культурної політики і                    

ресурсів  виконавчого  комітету  міської   ради, 

01 червня 2022 року о 12 год. 00 хв.; 

 

конкурсно-ігрової програми для дітей «Сміхоленд»; 
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управління культурної політики і                      

ресурсів  виконавчого  комітету міської  ради, 

01 червня 2022 року о 13 год. 00 хв.; 

 

закриття «BOOK BOK: Fari - tale; сюрпризи для малюків «Lolli-pop»; 

казковий батл; 

управління культурної політики і                      

ресурсів  виконавчого  комітету  міської   ради, 

01 червня 2022 року о 14 год. 00 хв.; 

 

концертної програми вихованців комунального освітнього закладу в галузі 

культури «Музична школа імені Миколи Кондратюка» Старокостянтинівської 

міської ради;  

управління культурної політики і                     

ресурсів  виконавчого  комітету  міської   ради, 

01 червня 2022 року о 16 год. 00 хв., 

Болгарське містечко; 

 

танцювальних батлів та ігрової програми для дітей. 

управління культурної політики і          

ресурсів виконавчого комітету міської ради,              

01 червня 2022 року о 17 год. 00 хв., 

Болгарське містечко. 

 

3. Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації, на 

сайті міської ради заходів із відзначення в населених пунктах 

Старокостянтинівської міської територіальної громади Міжнародного дня 

захисту дітей. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого       комітету        міської        ради, 

червень 2022 року. 

 

4. Забезпечити охорону громадського порядку 01 червня 2022 року на 

місцях проведення запланованих заходів (територія замку князів Острозьких з 

11 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.; майданчик біля торгового центру Болгарського 

містечка з 16 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.).  

Рекомендувати відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

Національної поліції в Хмельницькій області. 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради             підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 


