
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

17 квітня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 131/2019–р 

 

 

Про проведення заходів до 

Великодніх свят 
 

 

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

затвердженої рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 29 січня 

2016 року № 13, з метою належної організації проведення заходів до 

Великодніх свят та керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити  заходи до Великодніх свят (додаються). 

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Шабельник Н.І.), центру комплексної реабілітації для дітей                 

з інвалідністю Старокостянтинівської міської ради (Гусарчук Г.А.), 

територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету міської ради (Кот Н.Є.), Регіональному Центру 

раннього розвитку дитини  (Веселовська Т.А.) забезпечити проведення заходів 

до Великодніх свят.  

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 6800 (шість тисяч вісімсот) грн.                

00 коп. у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2019 рік на 

реалізацію міської програми підтримки сімей на період до 2020 року, для 

проведення заходів. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку та виплат управління соціального 

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

забезпечити сплату 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 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови  

від 17 квітня 2019 року № 131/2019-р 

 

 

Заходи до Великодніх свят 

 

1. Виставка пасхальних рушників. 

 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету міської 

ради; 

17-28 квітня 2019 року. 

 

2. Благодійна акція для підопічних центру «Великодній кошик». 

 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету міської 

ради; 

до 26 квітня 2019 року. 

 

3. Бесіда з вихованцями центру «Не я б’ю – верба б’є, за тиждень 

Великдень». 

 Центр комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської ради;  

19 квітня 2019 року. 

 

4. Майстер-клас з батьками та вихованцями центру «Великодній декор з 

фетру». 

 Центр комплексної реабілітації               

для дітей з інвалідністю 

Старокостянтиніської міської ради;  

24 квітня 2019 року. 

 

5. Майстер-клас із художнього декору Великодніх яєць. 

 Регіональний Центр раннього 

розвитку дитини; 

17 квітня 2019 року. 

 

6. Благодійна акція «Світле свято Великодня» для сімей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах. 
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Продовження додатка 

  

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради;  

до 26 квітня 2019 року. 

     

7. «Родинне коло» - майстер-клас по виготовленню вербного букету 

«Люди звичай бережуть» з членами сімей загиблих (померлих) учасників 

Революції Гідності та антитерористичної операції. 

 Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради; територіальний центр 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого 

комітету міської ради; 

19 квітня 2019 року. 

                                                

 

 

Керуючий справами                              підпис                                            В. Янзюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


