
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    19   травня    2015 р.                                        № 59   

  

м. Знам’янка 

 

 

Про затвердження плану заходів на 

відзначення Дня захисту дітей 
 

 

З  метою підготовки відзначення Дня захисту дітей, керуючись ст.42 п.3 п/п 20  Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Затвердити план заходів на відзначення в місті Дня захисту дітей (додаються). 

2. Службі у справах дітей (начальник Л.Карпук),  відділу  молоді та спорту (нач. Р. 

Ладожинська), центру соціальних служб сім`ї, дітей та  молоді (директор 

Н.Шевченко), відділу культури і туризму (начальник С.Бабаєва), відділу освіти 

(нач.Н.Попова), забезпечити виконання зазначених заходів.  

3. Відділу фінансово-господарського забезпечення  (в.о.начальника  Н.Буглак) 

перерахувати кошти за рахунок КФК 090802 «Інші програми соціального захисту 

дітей», згідно з наданими рахунками в межах виділених бюджетних призначень та 

кошторисних витрат. 
4. Міським засобам інформації ( редактор Н.Колєнченко) висвітлювати стан 

виконання заходів. 
5. Знам’янському МВ УМВС України в Кіровоградській області (начальник А.Гулий) 

забезпечити громадський порядок під час проведення міських заходів та 

обмеження автомобільного руху під час проведення урочистої ходи  з нагоди Дня 

захисту дітей. 

6. Координацію дій по підготовці та проведенню заходів покласти на  службу у 

справах дітей (нач.Л.Карпук). 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому  Л.Меренкову. 

 
 

 

Міський голова                                                          І. Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 

                                                             

                                                                              



                                       Затверджено 

                                                                                                                  розпорядженням міського голови 

 від «  19»  травня 2015 р. №59 

 
ЗАХОДИ 

на відзначення в місті Дня захисту дітей 

№ 

п/п 

Заходи Дата місце та час 

проведення 

Відповідальні за виконання 

1 Організувати та провести:   

 Планета дитинства 26.05 

14.00 

ЦДЮТ 

 

 

Центр соціальних служб для сім’ї 

дітей та молоді 

Н.Шевченко 

 День відкритих дверей 28.05. 

міськвиконком 

(кімната № 7)  

Служба у справах дітей 

Л.Карпук  

 Концерт «Музика мого дитинства»  

 
28.05 

дитяча музична школа 

ім. В. Лисенка 

Відділ культури та туризму 

С.Бабаєва  

 Туристично-краєзнавчий велосипедний похід 

«Стежками скіфів і чорнолісів» 

 

01.06 

9.00 

(старт з міського парку 

відпочинку)  

 

Відділ культури та туризму 

С.Бабаєва ,  

спільго з ГО «Чорнолісся»  

(за згодою) 

 Майстер клас з квілінгу «Паперові фантазії» та 

книжково-ілюстративна виставка «В літні 

пригоди з  цікавою книгою»                                                      

01.06 

10.10-12.00   

на базі міського парку 

відпочинку   

Відділ культури та туризму 

Бабаєва С. 

 

   Святковий концерт  

 
01.06. 

10.10-11.30 

ЦДЮТ 

Відділ освіти 

Н.Попова 

 

 Малюнок на асфальті. Танцювальний флеш-

моб.  Караоке на майдані  

  

01.06. 

11.30-12.30 

на базі міського парку 

відпочинку 

Відділ освіти 

Н.Попова 

 

 Виставка дитячих робіт декоративно-

прикладного мистецтва. Майстер-клас 

прикладного мистецтва 

01.06. 

12.30-14.30   
на базі міського парку 

відпочинку 

Відділ освіти 

Н.Попова 

 Розважальна гра «Веселий відбиток». 

Вікторина «Модно буди здоровим» 

 

01.06. 

10.10-11.30 

на базі міського парку 

відпочинку  

 

Служба у справах дітей 

Л.Карпук 

Центр соціальних служб для сім’ї 

дітей та молоді 

Н.Шевченко 

  Спортивно-розважальна програма «Клич 

друзів-граймо разом» 

 

01.06 

11.00 

на базі міського парку 

відпочинку 

Відділ молоді та спорту 

Р. Ладожинська 

 Дитячий турнір з шашок та шахів 

 
01.06. 

11.00-13.00 

на базі міського парку 

відпочинку 

Відділ молоді та спорту 

Р. Ладожинська 

 Лялькова вистава «Доброта може все» 01.06. 

15.00 

на базі міського парку 

відпочинку 

 

Керуюча справами 

міськвиконкому 

Л.Меренкова 

відділ культури та туризму 

С.Бабаєва 

 Концертна програма «Літні акорди», за участю 

колективів художньої самодіяльності МПК 
01.06 

17.00 

на  базі міського палацу 

культури 

відділ культури та туризму 

С.Бабаєва 

 Ігрова програма «Таємниці старої скрині» 01.06 

18.00 

на  базі міського палацу 

культури 

відділ культури та туризму 

С.Бабаєва  

Перегляд мультиплікаційного фільму 

 « Котигорошко» 

 

01.06 

19.00 

на  базі міського палацу 

культури 

відділ культури та туризму 

С.Бабаєва 



 Забезпечити роботу святкової торгівлі у 

міському парку відпочинку 
01.06. 

 

Відділ економічного розвитку 

промисловості та торгівлі 

К.Третьякова 

 Забезпечити поінформованість населення 

міста про проведеня  заходів 

до 28.05 Служба у справах дітей 

Л.Карпук 

 Забезпечити доставку озвучувальної 

апаратури від міського Палацу культури у 

парк відпочинку та вивезення по закінченню 

01.06. 

 

Керуюча справами 

міськвиконкому 

Л.Меренкова 

відділ культури та туризму 

С.Бабаєва 

 Забезпечити доставку  лавочок у міський парк 

відпочинку та вивезення по закінченню 

заходів 

01.06. 

 

Управління житлово-

комунального господарства 

Л.Лаптєва  

 Святкова розважальна програми для дітей : 

-  виставка дитячих робіт з декоративно - 

ужиткового мистецтва «Наша творчість тобі 

Україно»;  

-  концертна програма, вікторини , ігри, танці;  

-  фестиваль малюнку «Всі ми родом з 

дитинства» (на асфальті та папері)  

-  перегляд мультфільму «Котигорошко» 

02.06. з 10.00 

 біля Будинку культури  

смт Знам’янка Друга 

 

Відділ культури та туризму 

С.Бабаєва 

 Здійснити заходи по прибиранню території 

парку відпочинку  та стадіону 
28.05 29.05 Відділ освіти 

Н.Попова 

Управління житлово-

комунального господарства 

Л.Лаптєва 

 Підготувати лист начальнику Знам’янського 

МВ УМВС щодо забезпечення належного 

громадського порядку,особистої та майнової 

безпеки громадян під час проведення заходів у 

міському парку відпочинку та обмеження 

автомобільного транспорту під час проведення 

урочистої ходи. 

до 25.05 Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадскістю 

В.Загородня 

 Направити клопотання по забезпеченню  

чергування машини швидкої та невідкладної  

медичної допомоги парку відпочинку під час 

проведення заходів 

01. 06. Відділ молоді та спорту 

Р. Ладожинська 

  Забезпечити формування колони дітей та 

організованої ходи  центральною вулицею 

міста. 

01.06 

9.30-10.00 

від міського Палацу культури 

до парку відпочинку 

Відділ з питань оборони та 

мобілізаційної  роботи  

С.Балан 

Відділ молоді та спорту 

А.Сугарей 

Відділ освіти 

В.Мурга 

 

 


