
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про відзначення в місті Міжнародного 

дня захисту дітей 

 

 

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, з метою навчання, виховання, підтримки 

та розвитку обдарованих дітей, організації змістового дозвілля та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 1) та план заходів по 

відзначенню у місті Міжнародного дня захисту дітей (додаток 2). 

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

управлінню 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.), Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 

комітету міської ради (Чепелюк Н.А.), відділу з питань фізичної культури і спорту  

виконавчого комітету міської ради (Сторожук І.В.), іншим відповідальним за підготовку 

та проведення в місті Міжнародного дня захисту дітей забезпечити виконання заходів. 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Камінська В.К.) 

виділити кошти на фінансування проведення заходів у сумі 1200 (одна тисяча двісті) грн. 

00 коп. у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2016 рік на фінансування 

програм та заходів з фізкультури та спорту та 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп. у межах 

асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2016 рік на фінансування культурно-

мистецьких заходів, на нагородження лауреатів вокального конкурсу «Веселковий 

дивоспів». 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

Міський голова                                підпис                                              М. Мельничук 

 

 

30 травня   року  Старокостянтинів   №190 

 
 

                                                  

 



Додаток 1 

до розпорядження  

міського голови  

30 травня 2016 року №190 

 

Склад організаційного комітету 

з нагоди відзначення у місті Міжнародного Дня захисту дітей 

 

Бондарчук 

Тетяна Володимирівна 

- заступник міського голови, голова організаційного 

комітету; 

Пасічник 

Анатолій Панасович 

- начальник управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, заступник голови організаційного 

комітету; 

Муляр 

Василь Ігорович 

- завідувач відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської 

ради; 

Сторожук 

Іван Вікторович 

- завідувач відділу з питань фізичної культури і спорту  

виконавчого комітету міської ради; 

Томчук 

Олександр Вікторович 

- начальник управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

Чепелюк 

Наталія Анатоліївна 

- директор міського Центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді виконавчого комітету міської ради; 

Шабельник 

Наталія Іванівна 

- начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

Шерстобітова 

Лариса Володимирівна 

- директор Старокостянтинівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості. 

 

 

 

Керуючий справами                                 підпис                                           В. Янзюк 



Додаток 2 

до розпорядження  

міського голови  

30 травня 2016 року №190 

 

План заходів 

щодо відзначення Міжнародного Дня захисту дітей 

01 червня 2016 року 

 

№  

з/п 

Назва заходу Час проведення Місце 

проведення 

Відповідальні  

1. Концертно-ігрова 

програма «Здрастуй, літо!» 

01.06.2016 року 

10 год. 00 хв. 

ГБО Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради, ГБО 

2. Виставка колекцій «Світ 

моїх захоплень» (марки, 

значки, монети та ін.) 

01.06.2016 року 

10 год. 00 хв. 

ГБО Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

3. Конкурс малюнків на 

асфальті «Чарівний світ 

дитинства» 

01.06.2016 року 

10 год. 00 хв. 

ГБО Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

4. Квест «Чи знаєш ти свої 

права?» 

01.06.2016 року 

10 год. 30 хв. 

ГБО Управління 

освіти 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

5. Змагання «Веселі старти» 01.06.2016 року 

11 год. 00 хв. 

Стадіон 

«Центральний» 

Управління 

освіти, відділ з 

питань фізичної 

культури і 

спорту 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

6. Змагання з міні-футболу 01.06.2016 року 

14 год. 00 хв. 

Стадіон 

«Центральний» 

Управління 

освіти, відділ з 

питань фізичної 

культури і 

спорту 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

7. Свято для дітей з сімей 

СЖО «Дива дитинства» 

01.06.2016 року 

13 год. 00 хв. 

Ресторан 

«Мореман» та 

дитяче кафе 

«Капітошка» 

Центр 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді, 

відділ культури,  



2 

Продовження додатку 2 

1 2 3 4 5 

    туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

8. Конкурс малюнків для 

дітей з сімей СЖО «Світ 

очима дітей» 

01.06.2016 року 

12 год. 00 хв. 

Майданчик біля 

торгівельного 

центру 

Центр 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

9. Акція для дітей з сімей 

СЖО «Творити добро 

легко і ніколи не пізно» 

01.06.2016 року 

 

ЦСССДМ та 

ССД 

Центр 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

10. Показ фільмів, 

присвячений 

Міжнародному Дню 

захисту дітей  

01.06.2016 року 

21 год. 00 хв. 

Територія 

історико-

культурного 

центру-музею 

«Старий 

Костянтинів» 

Управління у 

справах сім’ї та 

молоді 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

11. День відкритих дверей в 

історико-культурному 

центрі-музеї «Старий 

Костянтинів» 

01.06.2016 року 

 

Територія 

історико-

культурного 

центру-музею 

«Старий 

Костянтинів» 

Відділ культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

12. Гала-концерт переможців 

конкурсу вокалістів 

«Веселковий дивоспів» 

01.06.2016 року 

15 год. 00 хв. 

Майданчик біля 

торгівельного 

центру 

Відділ  культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

13. Робота мобільного центру 

зайнятості 

01.06.2016 року 

10 год. 00 хв. 

ГБО Старокостянти-

нівський 

міськрайоний 

Центр зайнятості 

 

 

 

Керуючий справами                               підпис                                                       В. Янзюк 

 


