
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

08 травня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 142/2019–р 

 

 

Про проведення у місті Місячника 

сім’ї 
 

 

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 пропаганди цінностей сімейного життя, збереження 

підтримки і розвитку сімейних традицій, формування у молоді свідомого 

ставлення до сімейного життя, відповідального батьківства, керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

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

(додаються). 

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Шабельник Н.І.), управлінню освіти виконавчого комітету 

міської ради (Пасічник А.П.), управлінню культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.) забезпечити виконання 

заходів. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 22700 (двадцять дві тисячі сімсот) грн. 

00 коп. у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2019 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 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 08 травня 2019 року № 142/2019-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, 

служба у справах дітей виконавчого комітету 

міської ради;  

протягом травня 2019 року. 

 

2. Провести консультування «Любов і злагода в сім’ї – найкращий засіб 

виховання» для сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.  

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради;  

протягом травня 2019 року. 

 

3. Провести зустріч з вагітними жінками «Щасливе материнство - крок 

до гармонії» на базі жіночої консультації. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

рекомендувати центральній районній лікарні;  

15 травня 2019 року. 

 

4. Провести додаткову роботу щодо виявлення та підтримки 

обдарованих дітей. 

протягом травня 2019 року. 

 

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

рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми.  

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради;  

29 травня 2019 року. 

 

6. Провести масові заходи: 

 

фестиваль «Родинне коло» - «Міцна родина –  сильна  Україна!». 

Управління соціального захисту населення, 

управління освіти, управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету 
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Продовження додатка 

 

міської ради, Регіональний центр раннього 

розвитку дитини;  

01 червня 2019 року; 

 

концертну програму «Родина - це вся Україна!». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;  

14 травня 2019 року; 

 

родинне коло «Єдина родина» для сімей загиблих (померлих) учасників 

Революції гідності та антитерористичної операції. 

Управління соціального захисту населення,  

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;  

12 травня 2019 року; 

 

свято до дня Матері «Матусі – вічні берегині» та підведення підсумків 

конкурсу «Моя мама найкраща». 

Регіональний центр раннього розвитку 

дитини;  

10 травня 2019 року; 

 

виготовлення посібника «Ази сімейної грамотності». 

Регіональний центр раннього розвитку 

дитини;  

протягом травня 2019 року; 

 

лекцію-концерт до відзначення Дня Матері та Дня Сім’ї. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, дитяча 

музична школа ім. М. Кондратюка;  

08 травня 2019 року; 

 

літературний конкурс віршів «Мама добра, люба, мила». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, дитяча 

міська бібліотека для дорослих і дітей; 

10 травня 2019 року; 

 

свято Матері «Ти всіх святіша ненько!». 
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Продовження додатка 

 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, дитяча 

міська бібліотека для дорослих і дітей; 

10 травня 2019 року; 

                                                                       

тренінг «Як працювати з дітьми, які потерпають від домашнього 

насильства» для вихователів дошкільних навчальних закладів освіти міста. 

 Управління соціального захисту населення, 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівський  

міський Кризовий центр;                                                                                     

23 травня 2019 року;                                       

 

відеолекторій «Висвітлення проблеми домашнього насильства» для  

слухачів Старокостянтинівського професійного ліцею та учнів 7 класу 

Старокостянтинівського ліцею ім. М.С. Рудяка. 

 Управління соціального захисту населення, 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівський 

міський Кризовий центр, 

Старокостянтинівський професійний ліцей; 

08 та 17 травня 2019 року; 

   

тренінг «Аліса у Задзеркаллі», як форма первинної профілактики 

насильства в сім’ї для учнів 8 класу Старокостянтинівського ліцею імені            

М.С. Рудяка. 

 Управління соціального захисту населення, 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівський 

міський Кризовий центр; 

14 травня 2019 року;  

 

тематичне заняття «Мамо, сонечко моє!» за участю дітей та батьків 

центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. 

 Центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю; 

08 травня 2019 року; 

 

майстер-клас з розпису Яворівської іграшки. 
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Продовження додатка 

 

Центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю; 

15 травня 2019 року; 

 

тренінг для батьків «Розкриття своєї особистості з допомогою 

метафоричних асоціативних карт». 

 Центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю;                                         

10 травня 2019 року; 

  

виховні години, родинні свята, спортивні змагання, тематичні заняття, 

круглі столи, приурочені до Дня Матері та Дня Сім’ї, в навчально-виховних 

закладах освіти міста. 

 Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, загальноосвітні та дошкільні 

навчальні заклади міста; 

протягом травня 2019 року.   

 

7. Зустрітися з батьками багатодітних родин «Соціальний захист  

багатодітних сімей». 

 Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

16 травня 2019 року. 

 

8. Провести благодійну акцію «Від щирого серця» для багатодітних сімей, 

в яких виховуються  діти з інвалідністю. 

 Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

протягом травня 2019 року. 

 

9. Організувати та провести привітання молодих мам в пологовому 

відділенні. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

рекомендувати центральній районній 

лікарні; 

13 травня 2019 року.  
 

10. Провести семінар «Сімейні форми виховання дітей – сиріт та дітей, 
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Продовження додатка 

 

позбавлених батьківського піклування» для заступників директорів з виховної 

роботи загальноосвітніх закладів міста та осіб, які перебувають у пошуках 

роботи. 

 Управління соціального захисту 

населення, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівська міськрайонна філія 

Хмельницького обласного центру 

зайнятості; 

13 та 20 травня 2019 року. 

 

11. Провести зустріч з опікунськими та прийомними сім’ями «Соціальний 

захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». 

 Управління соціального захисту 

населення, служба у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради; 

28 травня 2019 року. 

 

12. 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, управління культурної 

політики і ресурів, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради,  

Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр, Регіональний центр 

раннього розвитку дитини, Центр  

комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю, міське радіомовлення, 

рекомендувати редакції газети «Наше 

місто»; 

протягом травня 2019 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                        підпис                                   В. Янзюк 

 

 


