
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

17 травня 2019 року  Старокостянтинів   № 155/2019-р 

 

Про заходи щодо відзначення 

у місті Дня Європи 

 

 

На виконання Указу Президента України від 19 квітня 2003 року               

№ 339/2003 «Про День Європи», з метою ознайомлення населення із сутністю 

та роллю Європейського Союзу в сучасному світі, відповідно до розпорядження 

міського голови від 08 травня 2019 року № 77/2019-рк «Про надання права 

першого підпису Богачуку В.В.», керуючись ст. 42 Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з нагоди відзначення у місті Дня Європи 

(додаються). 

 

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

управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради 

(Муляр В.І.), відділу з питань фізичної культури і спорту виконавчого комітету 

міської ради (Сторожук І.В.) забезпечити виконання заходів. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                  підпис                                             В. Богачук

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/568/98


ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського 

голови 

від 17 травня 2019 року 

№ 155 /2019-р 

 

 

Заходи 

з нагоди відзначення у місті Дня Європи 

 

1. Інформаційна година «Україна і Європа: шляхи порозуміння». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

17 травня 2019 року об 11 год. 00 хв.,  

Міська бібліотека для дорослих і дітей. 

 

2. Година цікавих повідомлень «Багатство мовного розмаїття Європи». 

Управління культурної політики і 

ресурсів  виконавчого комітету міської 

ради;      

17 травня 2019 року о 12 год. 00 хв.,          

Міська бібліотека для дітей. 

 

3. Святковий концерт «Україна. Європа. Світ».  

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради;   

17 травня 2019 року о 17 год. 00 хв., 

площа біля торгового центру по вул. 

Ессенська, 2. 

 

4. Книжкова викладка «Відкрий для себе Європу». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради;  

травень 2019 року, 

Міська бібліотека для дорослих і дітей.  

 

5. Тематичний день в закладах дошкільної освіти «Подорож 

європейськими країнами». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

17 травня 2019 року, 

заклади дошкільної освіти. 
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Продовження додатка 

 

6. Оновлення інформації в куточках для батьків «Україна в Європейській 

співдружності». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

травень 2019 року, 

заклади освіти міста. 

 

7. Виставка літератури «Євроінтеграція України – шлях у майбутнє». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16 травня – 20 травня 2019 року, 

заклади загальної середньої освіти міста. 

 

8. Бібліотечний урок «Євроказкарія». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16 травня – 20 травня 2019 року, 

заклади загальної середньої освіти міста. 

 

9. Тематичні уроки з історії «Співробітництво та перспективи України і 

Європейського Союзу». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16 травня – 23 травня 2019 року, 

заклади загальної середньої освіти міста. 

10.  Віртуальна подорож «Подорож Європою за 40 хвилин». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

травень 2019 року, 

заклади загальної середньої освіти міста. 

 

11.  Години спілкування: «Зв'язок між українською та європейською 

культурою», «Україна - європейська держава», «Ми європейська держава», 

«Європа - наш спільний дім», «Україна на карті і у світі», «Подорож країнами 

Європи». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16 травня – 20 травня 2019 року, 
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заклади загальної середньої освіти міста. 

 

12.  Інформаційні хвилинки «День Європи в Україні», «Історія 

створення Євросоюзу». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16 травня – 20 травня 2019 року, 

заклади загальної середньої освіти міста. 

 

13.  Конкурс малюнків «Мої улюблені герої казок народів Європи», «Ми 

малюємо Європу». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16 травня – 20 травня 2019 року, 

заклади загальної середньої освіти міста. 

 

14.  Круглий стіл «Європа – наш спільний дім», «Європейська інтеграція 

України на сучасному етапі», «Перспективи розвитку європейської освіти в 

Україні». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16 травня – 20 травня 2019 року, 

заклади загальної середньої освіти міста. 

 

15.  Засідання клубу старшокласників «Україна – центр Європи». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

17 травня 2019 року, 

Міський Центр дитячої та юнацької 

творчості. 

 

16.  Хореографічний етюд «Українці славні ми!». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16 травня 2019 року, 

Міський Центр дитячої та юнацької 

творчості. 

 

17.  Євроквест «Будьмо знайомі Європа». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 
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17 травня 2019 року», 

Міський Центр дитячої та юнацької 

творчості. 

 

18.  Забезпечити висвітлення заходів в засобах масової інформації, на 

офіційних веб - сайтах закладів та соцмережах. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

травень 2019 року, 

заклади освіти міста. 

 

19.  Змагання з футболу. 

Відділ з питань фізичної культури і 

спорту виконавчого комітету міської 

ради; 

18 травня 2019 о 10 год. 00 хв., 

стадіон «Поділля». 

 

 

 

Керуючий справами                                    підпис                                      В. Янзюк 


