УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
03 травня 2018 року

м. Шепетівка

№ 78-2018р

Про проведення заходів з
нагоди Дня матері, Міжнародного
дня сім’ї

На виконання рішення VI сесії міської ради VII скликання від
21 січня 2016 року № 8 « Про Міську програму підтримки сім’ї на 2016 – 2018 роки» ,
керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », з метою
посилення сімейних орієнтацій населення, відповідальності кожного з батьків за
народження і виховання дітей , збереження традиційних сімейних цінностей та з нагоди
відзначення в Україні 13 травня - Дня матері, 15 травня - Міжнародного дня сім’ї :
1. Затвердити заходи з нагоди Дня Матері та Міжнародного Дня сім’ї (додаються).
2. Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту, відділу культури, службі в справах дітей,
управлінню освіти, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провести заходи з
нагоди Дня матері та Міжнародного Дня сім’ї протягом травня 2018 року.
3. Фінансувати заходи з коштів, передбачених в бюджеті міста на реалізацію Міської
програми підтримки сім’ї на 2016 – 2018 роки.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови
Стасюк Н.В.

Міський голова

М. Полодюк

Підготував:
Начальник відділу у справах сім’ї
та молоді управління у справах сім’ї, молоді та спорту
А. Гайдай

Завізовано:
Начальник юридичного відділу

Г. Бабась

Заступник міського голови

Н. Стасюк

Керуючий справами виконкому

В. Рачук

Додаток до розпорядження міського
голови
від _______№_____________
Заходи до Дня Матері та Міжнародного Дня сім’ї
№

Дата , місце,
час
проведення

Протягом
травня

1.

Навчальні
заклади

2.

Протягом
травня.
Міські
бібліотеки,
біліотеки
навчальних
закладів, музеї

3.

03 травня
М.
Хмельницький
театр
Петровського

Назва заходу

Відповідальні
виконавці
виконавчого комітету
міської ради

Урочистості, засідання за круглим
столом, конференції, семінари,
тренінги, конкурси, святкові
дійства, акції, спрямовані на
виховання відповідального
батьківства, шанобливого ставлення
до матері , збереження і розвиток
національних сімейних традицій і
цінностей
Тематичні заходи, Години
спілкування, виставки і
презентації літератури .

Управління освіти

Участь представників міста в
обласному форумі Сім’ї

Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту

Відділ культури

4.

11 травня
14-00,
Еколого –
натуралістичн
ий центр
учнівської
молоді

Захід « З родини йде життя
людини!» з елементами тренінгу
« Покращення мікроклімату в сім’ї
через спільне захоплення”,
виставка « Моя творча родина»

Управління : у справах
сім’ї, молоді та спорту,
освіти

5.

10 травня
Бібліотека №2
14-00

Урок сім’ї “ Дружна родина”

Відділ культури

10 травня ,
17 -00
Дитяча
музична школа

Концерт ансамблю « Ліра» з нагоди
Дня матері

11 травня
Бібліотека №2
14-00
11 травня
Міський
будинок
культури

Сімейна світлиця « Тільки родина
вічна як зернина»

Відділ культури

6.

7.

8.

Відділ культури
Відділ культури

« Благословенна будь навіки,
мамо!» - концерт, присвячений Дню
матері

14-00
9.

13 травня,
парк
культури і
відпочинку
14 - 00 – 18-00
(центральна
паркова алея)
14- 00 – 14- 4 0
(концертний
майданчик)
14- 40 - 15 – 40
(концертний
майданчик)
15- 00 - 18 - 00
(майданчик
біля каруселі)
14-00 - 22-00

Міське свято «У сімейному
колі»:
- виставка « Родинне дерево»

Відділ культури,
управління : освіти, у
справах сім’ї , молоді та
спорту, адміністрація
парку культури і
відпочинку

- захід « Моя сім’я – моя гордість!»

- сімейний КВЕСТ
- «Весела естафета», розважальні
заходи

Адміністрація парку
культури і відпочинку

- робота атракціонів

Адміністрація парку
культури і відпочинку

10.

13 травня

Розповсюдження соціальної
реклами за тематикою

Центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

11.

13 травня,
міська
бібліотека для
дітей, 14-00

Літературно – поетична скарбничка
« Вечір пахне казкою, а мамині
руки – ласкою «

Відділ культури

12.

13 - 15 травня

Вшанування прийомних сімей

Служба в справах дітей

13.

З 15 травня

Благодійна акція на підтримку
багатодітних сімей, які опинились в
складних життєвих обставинах

14.

15 травня,
16-00
Мала зала
виконавчого
комітету
Протягом
травня

Семінар - тренінг для батьків , які
виховують дітей пубертатного віку
« Особливості виховання дітей
пубертатного віку»

Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту
за підтримки
громадських організацій
релігійногоспрямування
благодійних організацій
тощо
Центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

15.

16.

протягом
травня

Соціальна реклама з попередження
домашнього насильства

Висвітлення заходів в засобах
масової інформації.

Керуючий справами виконавчого комітету

Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту,
центр соціальних служб
для сім’ї, дітй та молоді
Телекомпанія «Like TV”
( за згодою)
Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту,
ЦСССДМ, служба в
справах дітей, відділ
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю

В. Рачук

