
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

“____”___________ 2019 року                           м.Шепетівка                                  № _______ 

 

 

 Про  проведення заходів з  

 нагоди Дня матері, Міжнародного  

 дня сім’ї 

  

 На виконання рішення  LII  сесії міської ради VII скликання  від 21.12. 2018 року 

№ 6 « Про Міську програму підтримки сім’ї  на 2019 – 2020 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  12 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 2019 року. 

3. Фінансувати заходи з коштів, передбачених в бюджеті міста на реалізацію   Міської 

соціальної програми « Сім’я» на 2019 – 2020 роки. 

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника міського голови 

 Стасюк Н.В. 

 

 

  Міський голова                                            М. Полодюк 

 

 



Підготував: 

 

Начальник відділу з питань фізичної культури та спорту 

  управління у справах сім’ї, молоді та спорту                                                 О.Шуляк 

                                    

 

 

 

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 

Назва заходу 

  

Відповідальні 

виконавці виконавчого 

комітету міської ради 

1.  Квітень - 

травень 

Благодійна акція для багатодітних 

сімей міста 

 

Управління у справах 

сім’ї , молоді та спорту 

за підтримки 

Благодійного Фонду  

« Зміцнення громад» 

2.  Квітень 

травень  

Підготовка документів для 

багатодітних сімей міста з метою 

оформлення соціальної допомоги 

тим з них, в яких виховуються діти 

до шести років 

Управління у справах 

сім’ї , молоді та спорту, 

Управління праці 

соціального захисту 

населення  

3.  Травень Популяризація на офіційному сайті 

Шепетівської міської ради 

положень про присвоєння звання 

України « Мати – героїня» 

Управління у справах 

сім’ї , молоді та спорту 

4.  Протягом 

травня 

 

Навчальні 

заклади 

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 

 Управління освіти 



5.  Міські 

бібліотеки  

10 травня  

14-30, 

14 травня 

13-00 

 

 

День родинного читання  « Моя  

сім’я, книжка і я»  .  

Година спілкування «Добре, коли з 

нами завжди наші мамами» 

 Відділ культури 

6.  11 травня 

14-00,  

Еколого –

натуралістич

ний  центр 

учнівської 

молоді 

Захід  « З родини йде життя 

людини!»  (виставка, майстер – 

клас, святкове дійство) 

Управління : у справах 

сім’ї, молоді та спорту, 

освіти, ЕНЦУМ 

7.  14 травня  

14-00 

Тренінг для матерів – одиначок на 

тему : « Дитячо – батьківські 

відносини в неповних сім’ях» 

ЦСССДМ 

8.  15 травня  

Площа біля 

БК, вулиці 

міста 

Інформаційно – просвітницька акція 

« Сім’я – найвища цінність» 

ЦСССДМ 

9.  15 травня 

14-00 

Міський захід до Дня Матері, Дня 

Сім’ї 

Відділ культури, , 

управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту, 

УПСЗН. Управління 

освіти 

10.  10 травня , 

 17 -00 

Дитяча 

музична 

школа 

 

Концерт ансамблю « Ліра» з нагоди 

Дня матері 

Відділ культури 



11.  12 травня  

Міський 

будинок 

культури 

14-00 

« Танцювальна квітка любим 

матусям!» - концерт, присвячений 

Дню матері. ( Звітний концерт 

хореографічної студії « Тріумф»). 

Відділ культури 

12.  15 травня 

14-00 

Розповсюдження соціальної 

реклами за тематикою 

Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

13.   15 травня  

Міський 

будинок  

Культури  

!4-00 

Вшанування прийомних сімей Служба в справах дітей 

14.  З 15 травня Благодійна акція на підтримку 

багатодітних сімей, які опинились в 

складних життєвих обставинах 

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

за підтримки  

громадських організацій 

релігійногоспрямування 

благодійних організацій 

тощо 

15.  Ппротягом 

травня 

    Висвітлення заходів в засобах 

масової інформації.  

Управління  у справах 

сім’ї, молоді та спорту, 

ЦСССДМ, служба в 

справах дітей, відділ 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету        В. Рачук 

 

 


