
 

 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

24 травня 2018 року                           м. Шепетівка                                  № 101 - 2018р 
 

 

Про заходи з нагоди 

Міжнародного Дня захисту дітей 

З метою належної організації і проведення заходів з нагоди Міжнародного Дня захисту 

дітей, керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": 

1. Затвердити заходи з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей у місті (додаток №1). 

2. Управлінням та відділам міської ради: освіти ( Тихончук Л.І.), культури   (Джус С.М.),          

у справах сім’ї, молоді та спорту (Шуляк О.Д.), службі у справах дітей                  

(Купрацевич К.В.), центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді (Вінницька Т.О.) 

забезпечити виконання зазначених заходів. 

3. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) забезпечити фінансування святкових заходів за 

рахунок коштів міського бюджету, передбачених на проведення державних, міських та 

професійних свят. 

4. Відділу бухгалтерського обліку (Рибачук Г.П.) профінансувати заходи щодо святкування 

Дня захисту дітей згідно кошторису (додаток №2). 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови           

Стасюк Н.В. 

   Міський голова                         М.Полодюк 

 

 



Додаток №1 

до розпорядження міського голови 

від  24.05.2018    № 101 - 2018р 

 

 

ЗАХОДИ 

 з відзначення Міжнародного Дня захисту дітей у 2018 році 

 

1. Відпочинок дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у міському парку 

культури та відпочинку. 

01.06.2018      09
00

 - 15
00 

       Відп.: Служба у справах дітей 

 

2. Свято дошкільників "Коли сміються діти…"   

01.06.2017 о 10
30

 – міський будинок культури 

Відп.: Управління освіти, відділ 

культури 

 

3. Театралізований концерт "Ура, канікули!" 

01.06.2017 о 10
30

 – парк культури та відпочинку 

       Відп.: Управління освіти, ЦДЮТ 

 

4. Казковий твест 

01.06.2017 о 10
30

 – парк культури та відпочинку 

Відп.: Управління освіти, ЦДЮТ 

 

5. Кінологічне шоу 

01.06.2017 об 11
30

 – парк культури та відпочинку 

       Відп.: Управління освіти, ЦЕНТУМ 

 

6. Благодійна акція для дітей з багатодітних сімей, дітей учасників бойових дій в зоні 

АТО, ООС (за посвідченнями). 

01.06.2018 об 11
00

  - дитячий майданчик парку культури та відпочинку 

Відп.: Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

 

7. Розважальна програма "Клоун запрошує"
 

01.06.2017 о 12
00

  - дитячий майданчик парку культури та відпочинку 

Відп.: Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

 

8. Спортивні розваги
 

01.06.2018 о 12
00

 - дитячий  майданчик  парку культури і відпочинку. 

 

Відп.: Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

 

9. День гарного настрою "віддамо цей світ дитині"  

01.06.2018 з 10
00 

до 13
00 

– бібліотека для дітей 

Відп.: Відділ культури 

 

10. Веселий калейдоскоп "Яскрава, весела, щаслива, завзята дитинства Планета" 

01.06.2018 о 10
00

 – бібліотека №2 

Відп.: Відділ культури 



 

11. Конкурс малюнку на асфальті  

01.06.2018 о 15
00

 – алея парку культури і відпочинку. 

Відп.: Відділ культури, дитяча                        

художня школа 

 

12. Фотоконкурс "Ми зробили щасливою нашу дитину" 

З 21.05.2018 до 01.06.2018
 
– Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

      

Відп.: Шепетівський міський 

ЦСССДМ 

 

13. Розповсюдження соціально-просвітницьких буклетів "Важливо знати всім 

батькам…", "Дитячо-батьківські відносини в неповних сім’ях", "Стань патронатним 

вихователем або наставником – зміни життя дитини" 

01.06.2018 о 13
00 

– парк культури та відпочинку      

  

Відп.: Шепетівський міський 

ЦСССДМ 

 

 

14. Розважально-ігрова програма для дітей "Дітям – щасливе дитинство" 

01.06.2018 о 14
00 

– парк культури та відпочинку  

Відп.: Шепетівський міський 

ЦСССДМ 

 

15. Проведення благодійних акцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у навчальних закладах міста 

До 01.06.2018 

Відп.: Управління освіти 

 

16. Катання пільгових категорій дітей (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти з багатодітних сімей та діти учасників бойових дій в зоні проведення 

АТО, ООС) на атракціонах: "Веселі гірки", "Колесо зустрічі", "Цепкова карусель", 

"Колокольчик" 

01.06.2018 – парк культури та відпочинку:  

з 10
00

 до 15
00

 – атракціон "Веселі гірки". 

з 12
00

 до 14
00

 – атракціони "Колесо зустрічі", "Цепкова карусель", "Колокольчик". 

Відп.: Відділ культури, директор 

парку культури та відпочинку 

 

  

 

 

Заступник начальника служби у справах дітей    І.Занов’як 

 

 

  Керуючий справами виконкому      В.Рачук 



Додаток №2 

до розпорядження міського голови 

від  24.05.2018    № 101- 2018р 

 

 

 

КОШТОРИС  

на відзначення Міжнародного дня захисту дітей 01 червня 2018 року 

 

 

 

1. Безкоштовне катання пільгових категорій дітей (діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти з багатодітних сімей та діти учасників бойових дій в 

зоні проведення АТО, ООС) 01 червня 2018 року на атракціонах: "Веселі гірки", 

"Колесо зустрічі", "Цепкова карусель", "Колокольчик": 

 з 10
00

 до 15
00

 – атракціон "Веселі гірки". 

 з 12
00

 до 14
00

 – атракціони "Колесо зустрічі", "Цепкова карусель", "Колокольчик". 

 

- "Веселі гірки"                           1 х 5 год. х 740,10 грн.  = 3700,50 грн. 

- "Колесо зустрічі"                      1 х 2 год. х 742,59 грн.  = 1485,18 грн. 

- "Цепкова карусель "                 1 х 2 год. х 734,60 грн.  = 1469,20 грн. 

- "Колокольчик"                          1 х 2 год. х 674,06 грн.  = 1348,12 грн. 

 

Разом:  8003,00 грн. (вісім тисяч три гривні 00 копійок) 

Калькуляція витрат додається. 

 

2. Проведення свята дошкільників "Коли сміються діти…" у міському будинку культури 

01 червня 2018 року. 

Придбання подарунків для дошкільних закладів: 

Басейн   12 шт.  х  325,00 грн. на суму 3900,00 грн. 

Палатка дитяча 12 шт.  х  258,33 грн. на суму 3099,96 грн. 

 

      Разом:  6999,96 грн. (шість тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 96 копійок) 

 

 

 

Всього: 15002,96 грн. (п’ятнадцять тисяч дві гривні 96 копійок) 

 

 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку    Г.Рибачук 

 

 

Керуючий справами виконкому      В.Рачук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


