
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

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 та керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи по проведенню у місті Місячника сім’ї, згідно з додатком. 

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

виділити кошти у сумі 14050 (чотирнадцять тисяч п’ятдесят) грн. 00 коп. у межах 

асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2017 рік на реалізацію міської програми 

підтримки сімей на період до 2020 року. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та виплат управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради (Кисла О.М.) забезпечити проплату даних 

коштів. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. 

 
 

 

Міський голова                                             підпис                                               М. Мельничук 

03 травня  2017 року  Старокостянтинів   №155/2017-р 

 
 

                                                  

 
  



Додаток  

до розпорядження міського голови 

03.04.2017 року №155/2017-р 

 

Заходи по проведенню у місті Місячника сім’ї   

 

1. Провести додаткові обстеження умов проживання багатодітних сімей та сімей, 

які перебувають в складних життєвих обставинах. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

травень 2017  року. 

2. Провести  День сімейного консультування для сімей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах «Любов і злагода в сім’ї – найкращий засіб виховання». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

16 травня 2017  року. 

3. Поновити банк даних «Багатодітна сім’я». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

травень 2017  року. 

4. Провести додаткову роботу щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

травень 2017  року. 

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

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

наступним порядком денним: 

1) 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». 

2) Про хід виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї». 

3) Про працевлаштування  та зайнятість жінок у місті. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради;  

30 травня 2017  року. 

6. Проведення масових заходів: 

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;  

26 травня 2017  року. 

Cвято для прийомних батьків та батьків-вихователів «Мамо моя, рідна і єдина, 

ластівко добра і теплоти». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

15 травня 2017 року. 



2 

 

Конкурс малюнків серед дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах «Я люблю свою сім’ю». 

Управління соціального захисту 

населення, відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

26 травня 2017 року. 

Свято до дня Матері «Матусі – вічні берегині». 

Регіональний центр раннього розвитку 

дитини; 

11 травня 2017 року. 

Майстер – клас для батьків по виготовленню букетів із цукерок. 

Регіональний центр раннього розвитку 

дитини; 

04 травня 2017 року. 

Виставка робіт «Мамина творчість» .  

Регіональний центр раннього розвитку 

дитини; 

11- 27 травня 2017 року. 

Дитячий ранок «Не шкодуйте слів любові». 

Відділ культури, туризму   та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

11 травня 2017 року. 

Виставка художніх робіт учні та викладачів дитячої художньої школи «Міцна  

родина – майбутнє України». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради;      

11 травня-01 червня 2017. 

Тренінг «Кроки подолання насильства в сім’ї»  для учнів 3-В класу 

Старокостянтинівського ліцею ім.М.С.Рудяка. 

Старокостянтинівський міський 

Кризовий 

центр; 

04 травня 2017 року. 

Семінар – практикум «Ні-насильству» для батьків учнів 8-Б класу загально - 

освітньої  школи І-ІІІ ст.№1. 

Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр; 

11 травня 2017 року. 

Тренінг «Аліса у Задзеркаллі», як форма первинної профілактики насильства в сім’ї 

для учнів 9-А класу Старокостянтинівського ліцею ім.М.С.Рудяка.  

Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр; 

11 травня 2017 року. 

Майстер – клас для батьків центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів 

(квілінг). 

Центр соціальної реабілітації  дітей – 

інвалідів; 

11 травня 2017 року. 
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Виховні години, родинні свята, спортивні змагання в навчально-виховних 

закладах міста. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

03-16 травня 2017 року. 

7. Зустріч з батьками багатодітних родин «Соціальний захист  багатодітних сімей». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

25 травня 2017 року. 

8. Проведення благодійної акції  «Від щирого серця» для багатодітних сімей, в яких 

виховується 5 і більше неповнолітніх дітей. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

25 травня 2017 року. 

9. Організація та проведення привітання молодих мам в пологовому відділенні. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

15 травня 2017 року. 

10. Проведення семінару  «Сімейні форми виховання дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради, Міськрайонний центр зайнятості; 

03 травня 2017 року. 

11. Проведення творчої  зустрічі  «Єдина родина» для сімей загиблих (померлих) 

учасників Революції гідності та антитерористичної операції. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради, Старокостянтинівський міський  

Кризовий центр;                                                        

19 травня 2017 року. 

12. Створити соціальний відеоролик  «Щаслива сім’я – це відчуття спокою, 

гармонії, надії». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради, Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр; 

протягом травня 2017 року. 

13. 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  
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соціальної реабілітації дітей – інвалідів, 

редакція газети «Наше місто», міське 

радіомовлення; 

травень 2017 року. 

 

 

Керуючий справами                                         підпис                                             В.Янзюк 

 


