
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

17 травня 2019 року  Старокостянтинів   № 156/2019-р 

 

Про заходи щодо відзначення 

у місті Міжнародного Дня 

захисту дітей 

 

 

На виконання Указу Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 

«Про День захисту дітей», з метою навчання, виховання, підтримки та розвитку 

обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля, відповідно до 

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

надання права першого підпису Богачуку В.В.», керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з нагоди відзначення у місті Міжнародного Дня 

захисту дітей (додаються). 

 

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

управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

(Шабельник Н.І.), управління 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 № 156 /2019-р 

 

Заходи 

з нагоди відзначення у місті Міжнародного Дня захисту дітей 

 

1. Загальноміський різножанровий конкур «Веселковий дивоспів». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

28 травня 2019 року о 14 год. 00 хв., 

актова зала управління освіти 

виконавчого комітету міської ради. 

 

2. Святкові ранки до Міжнародного Дня захисту дітей «Діти наші - квіти 

наші». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, Центр раннього 

розвитку дитини; 

30 травня 2019 року з 9 год. 30 хв. 

до 12 год. 00 хв., 

Регіональний Центр раннього 

розвитку дитини. 

 

3. Малюнок на асфальті. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, Центр комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю; 

30 травня 2019 року о 10 год. 00 хв., 

Центр комплексної реабілітації 

дітей з інвалідністю. 

 

4. Сюжетний урок з вихованцями Центру комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, Центр комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю; 

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

Центр комплексної реабілітації 

дітей з інвалідністю. 
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Продовження додатка 

 

5. Свято «Чарівний світ дитинства». 

Управління соціального захисту 

населення, управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради; 

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

ресторан «Мореман». 

 

6. Концертно-ігрова програма «Світ дитинства!». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

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

стадіон «Центральний». 

 

7. Конкурс малюнків на асфальті «Розмалюй своє місто». 

Управління освіти, управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

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

стадіон «Центральний». 

 

8. Свято дитинства «Добре там, де вміють дружити». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

31 травня 2019 року о 14 год. 00 хв., 

Міська бібліотека для дітей. 

 

9. Змагання з волейболу. 

Відділ з питань фізичної культури і 

спорту виконавчого комітету 

міської ради; 

01 червня 2019 року о 10 год. 00 хв., 

стадіон «Поділля».  

 

10. Гала-концерт переможців загальноміського молодіжного конкурсу 

вокалістів «Веселковий дивоспів». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

 



3 

 

Продовження додатка 

 

01 червня 2019 року о 13 год. 00 хв., 

площа біля торгового центру по  вул. 

Ессенська, 2. 

 

11. Виставка майстрів декоративно-прикладного мистецтва та художників 

міста. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

01 червня 2019 року о 13 год. 00 хв., 

площа біля торгового центру по  вул. 

Ессенська, 2. 

 

12. Фестиваль «Родинне коло» - «Міцна родина – сильна Україна». 

Управління освіти, управління 

соціального захисту населення, 

управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради; 

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

площа біля торгового центру по  вул. 

Ессенська, 2. 

 

13. Конкурс малюнків на асфальті «Я малюю літо». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

03 червня 2019 року об 11 год. 00 хв., 

Міська бібліотека для дітей. 

 

14. День малюнка «Барвиста райдуга дитинства». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

03 червня 2019 року о 12год. 00 хв., 

Міська бібліотека для дорослих і 

дітей. 

 

15. Година спілкування «Хочеш мати друга – навчись другом бути». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 
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Продовження додатка 

 

міської ради;  

03 червня 2019 року о 14 год. 00 хв., 

історико-культурний центр-музей  

«Старий Костянтинів». 

 

16. Виставка творчих робіт учнів дитячої художньої школи «Сім’я, родина 

- єдина Україна». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради;  

03 червня - 10 червня 2019 року, 

приміщення управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

17. Забезпечити висвітлення заходів в засобах масової інформації, на 

офіційних веб - сайтах закладів та соцмережах. 

Управління освіти, управління 

культурної політики і ресурсів, 

управління соціального захисту 

населення, відділ інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                                          підпис                                В. Янзюк 

 


