
 

 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

21 травня 2019 року                           м. Шепетівка                                  № 125-2019р 
 

 

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 21.05.2019 № 125-2019р 

 

 

ЗАХОДИ 

 з відзначення Міжнародного Дня захисту дітей у 2019 році 

 

1. Зустріч міського голови з опікунами та піклувальниками 

30.05.2019   о  14
00

 – приміщення музичної школи 

       Відп.: Служба у справах дітей 

 

2. Святково-розважальний захід для дітей і родин учасників АТО /ООС "Хай буде 

дитинство щасливим моє" 

30.05.2019 о 17
00 

– відділення денного перебування територіального центру  

Відп.: управління праці та 

соціального захисту населення 

 

3. Свято дошкільників – арт платформа "Талановиті малюки Шепетівки", присвячене 

Міжнародному Дню захисту дітей   

31.05.2019 о 10
30

 – міський будинок культури 

Відп.: Управління освіти, відділ 

культури 

 

4. Солодкий стіл для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

31.05.2019   об  11
00

 – приміщення їдальні ЗОШ №1 

        Відп.: Служба у справах дітей 

 

5. Зустріч з психологом, тренінг для батьків "Щасливі батьки – щасливі діти"
 

31.05.2019 о 17
00

  - приміщення ГО "Центр натхнення" (вул. Лозова, 13/1), вхід 

вільний 

Відп.: Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту у співпраці з ГО 

"Центр натхнення" 

 

6. Акція "Турбота" - вручення подарунків  дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування та дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

01.06.2019   об  11
00

 – майданчик біля квиткових кас парку культури і відпочинку 

        Відп.: Служба у справах дітей 

 

 

7. "Кольоровий світ дитинства" – акція для дітей м.Шепетівки з багатодітних сімей 

(за посвідченнями) і сімей учасників бойових дій в зоні АТО, ООС (за копіями 

посвідчень батьків). В програмі: розваги з клоуном, смаколики, атракціони, призи 

01.06.2019 об 11
00

  - дитячий майданчик парку культури та відпочинку 

Відп.: Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту за підтримки 

Благодійного фонду "Зміцнення 

громад" 

 

 

 

 



8. Благодійний культпохід для дітей з особливими потребами на виставу "Ляльки – 

велетні" (за запрошеннями) 

01.06.2019 о 12
00

 – міський будинок культури 

Відп.: Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту, відділ культури 

 

9. Розважальне шоу "У пошуках щастя" 

01.06.2019 о 12
00

 – парк культури та відпочинку 

       Відп.: Управління освіти 

 

10. Підлітковий пізнавальний квест по Конвенції ООН про права дитини 

01.06.2019 о 13
00

 – парк культури та відпочинку 

Відп.: Управління освіти 

 

11. Кінологічне шоу 

01.06.2019 о 13
00

 – парк культури та відпочинку 

Відп.: Управління освіти 

 

12. Спортивні розваги для дітей
 

01.06.2019 о 13
00

 - парк культури і відпочинку. 

Відп.: Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

 

13. Відвідування басейну пільговими категоріями дітей. 

01.06.2019   о  13
30

 – приміщення басейну 

Відп.: Служба у справах дітей, 

школа-інтернат 

 

14. Інформаційно-просвітницька акція "З любов’ю до дитини" 

01.06.2019 о 14
00 

– парк культури та відпочинку      

  

Відп.: Шепетівський міський 

ЦСССДМ 

 

15. Розважально-ігрова програма для дітей "Дивовижний світ дитинства" (веселі 

конкурси та ігри) 

01.06.2019 о 14
00 

– парк культури та відпочинку  

Відп.: Шепетівський міський 

ЦСССДМ 

 

16. Виставка ГО "Шепетівська спілка митців" – "Подорож країною дитинства" 

01.06.2019 о 14
30

 – майданчик біля музичної школи 

Відп.: Відділ культури 

 

 

17. Концерт учнів дитячої музичної школи "Хай завжди буде сонце" 

01.06.2019 о 14
30

 – майданчик біля музичної школи 

Відп.: Відділ культури 

 

 

18. Розважально-пізнавальна програма "Щаслива країна – щаслива дитина" 

01.06.2019 о 15
00 

– бібліотеки міста, парк культури та відпочинку 

Відп.: Відділ культури 

 



 

19. Конкурс малюнку "Діти малюють майбутнє"  

01.06.2019 о 15
00

 – алея парку культури і відпочинку. 

Відп.: Відділ культури, дитяча                        

художня школа 

 

 

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

піклування, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, діти з 

багатодітних сімей та діти учасників бойових дій в зоні проведення АТО, ООС) на 

атракціонах: "Веселі гірки", "Колесо зустрічі", "Цепкова карусель", "Дзвіночок". 

01.06.2019 з 10
00

 до 15
00

 – парк культури та відпочинку 

Відп.: Відділ культури, директор 

парку культури та відпочинку 

 

21. Фізкультурно-оздоровчий захід "Велодень" 

02.06.2019 о 10
00

 – площа ім. Т.Шевченка. 

Відп.: Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

 

 

22. Проведення в закладах освіти благодійної акції "З любов’ю до особливої дитини" 

28.05-04.06.2019 

Відп.: Управління освіти 

 

 

23. Проведення у закладах освіти інформативних хвилинок, вікторин про права 

дитини, розважально-ігрових програм, конкурсів та відзначення дітей-переможців. 

30.05-05.06.2019 

Відп.: Управління освіти 

 

24. Розважальний захід, присвячений до Дня захисту дітей "Хай сонцю і квітам 

всміхаються діти" 

05.06.2019 об 11
00 

– Шепетівський міський центр соціальної реабілітації дітей- 

інвалідів  

Відп.: управління праці та 

соціального захисту населення 

 

 

25. Перегляд вистави Хмельницького обласного театру ляльок  

06.06.2019 об 11
00 

– міський будинок культури 

Відп.: Управління освіти 

 

 

 

Начальник служби у справах дітей     К.Купрацевич 

 

 

  Керуючий справами виконкому      В.Рачук 



 

Додаток №2 

до розпорядження міського голови 

від 21.05.2019 № 125-2019р 

 

 

 

КОШТОРИС  

на відзначення Міжнародного дня захисту дітей 01 червня 2019 року 

 

 

 

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

піклування, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, діти з 

багатодітних сімей та діти учасників бойових дій в зоні проведення АТО, ООС)    

01 червня 2019 року з 10
00

 до 15
00

 на атракціонах: "Веселі гірки", "Колесо зустрічі", 

"Ланцюгова карусель", "Дзвіночок": 

 

"Веселі гірки" – 500 квитків х 30,00 грн. на суму 15000,00 грн. 

"Ланцюгова карусель" – 100 квитків х 20,00 грн. на суму 2000,00 грн. 

"Колесо зустрічі" – 100 квитків х 25,00 грн. на суму 2500,00 грн. 

"Дзвіночок" – 100 квитків х 25,00 грн. на суму 2500,00 грн. 

 

Разом:  22000,00 грн. (двадцять дві тисячі гривень 00 копійок) 

  

 

2. Придбання подарунків для вихованців закладів дошкільної освіти у зв’язку з  

відзначенням Дня захисту дітей: 

 

Зонт SM10   12 шт. х 210,00 грн. на суму 2520,00 грн. 

М’яч дитячий  216 шт. х 19,00 грн. на суму 4104,00 грн. 

Кеглі    12 шт. х 114,67 грн. на суму 1376,00 грн. 

 

Разом:  8000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 копійок) 

 

 

Всього: 30000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок) 

 

 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку    Г.Рибачук 

 

 

Керуючий справами виконкому      В.Рачук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


