
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

10 червня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 188/2019–р 

 

 

Про відзначення у місті Дня батька 
 

 

На виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 року                        

№ 274/2019 «Про День батька», 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, визнання ролі батька у вихованні дітей, керуючись 

ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи по відзначенню у місті Дня батька (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 20000 (двадцять тисяч) 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 першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Міський голова                           підпис                                               М. Мельничук 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови  

від 10 червня 2019 року № 188/2019-р 

 

 

Заходи по відзначенню у місті Дня батька 

 

1. Книжково-ілюстративні виставки: «Мій татусь найкращий в світі» в 

міській бібліотеці для дітей, «Батько – захисник своєї сім’ї та своєї країни» в 

міській бібліотеці для дорослих і дітей. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

10-14 червня 2019 року. 

 

2. Інтернет конкурс «Мій тато – моя опора!». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

рекомендувати газеті «Наше місто»; 

10-14 червня 2019 року. 

 

3. Виставка художніх творів учнів дитячої художньої школи «Казковий 

світ дитинства» у фоє міської ради. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

10-16 червня 2019 року. 

 

4. Фотоконкурс «Любий татусь». 

Управління соціального захисту населення, 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівська міська 

станція юних техніків; 

10-17 червня 2019 року. 

 

5. Заходи в дошкільних навчальних закладах: свято супертатусів, шоу 

«Хата на тата», родинні свята «Мій татусь найкращий в світі!», «Тепло 

татусевих долонь», «Тато, мама, я – разом ми сім’я». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, дошкільні навчальні заклади; 

протягом тижня. 

 

6. Виставка малюнків «Я люблю свого батька». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, Центр дитячо-юнацької  
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творчості; 

10-16 червня 2019 року. 

 

7. Татусева майстерня. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівська міська 

станція юних техніків; 

10-17 червня 2019 року. 

 

8. Бесіда «Родина, родина це все Україна» у міській бібліотеці для дітей. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

12 червня 2019 року. 

 

9. Урок «Щаслива сім’я – квітуча Україна» у міській бібліотеці для 

дорослих і дітей. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

13 червня 2019 року. 

 

10. Круглий стіл «Роль батька у житті дитини». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

13 червня 2019 року. 

 

11. Свято «Родина, родина від батька до сина». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

13 червня 2019 року. 

 

12. Перегляд літератури «Традиції моєї сім’ї, мого народу» у міській 

бібліотеці для дорослих. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

14 червня 2019 року. 

 

13. Спортивні змагання «Я і моя сім’я». 

Управління соціального захисту населення, 

відділ з питань фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

14 червня 2019 року. 
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14. Спортивні змагання серед татусів вихованців Центру комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю «Веселі старти». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

14 червня 2019 року. 

 

15. Тренінг для батьків Центру комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю «Роль батьків у вихованні дітей». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

14 червня 2019 року. 

 

16. Лекція «Яким є ваш стиль батьківського виховання». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, Центр дитячо-юнацької 

творчості;  

14 червня 2019 року. 

 

17. Виставка майстрів декоративно-прикладного мистецтва. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

16 червня 2019 року. 

 

18. Святкова програма з нагоди відзначення Дня батька. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

16 червня 2019 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                  підпис                                       В. Янзюк 

 

 

 

 

 

 

 

 


