УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 16.05.2019

м.Яремче

№ 112-р

Про відзначення у 2019 році
Дня захисту дітей
Відповідно до Указу Президента України від 30.05.1998р. №568/98
"Про День захисту дітей", на виконання розпорядження обласної державної
адміністрації від 08.05.2019р. №205 «Про відзначення у 2019 році Дня
захисту дітей», з метою належного відзначення Дня захисту дітей,
посилення уваги суспільства до проблем дітей, захисту їх прав і законних
інтересів:
1. Службі у справах дітей міськвиконкому (М.Микитюк) спільно з
відділом культури міськвиконкому (О.Кухарук), відділом молоді та спорту
міськвиконкому (Р.Слободян)
забезпечити організацію підготовки та
проведення заходів, присвячених Дню захисту дітей 01.06.2019 року о 16.00
год. в будинку культури м. Яремче.
2. Службі у справах дітей міськвиконкому (М.Микитюк):
2.1. Провести "круглі столи" з питань забезпечення прав дітей.
2.2.Активізувати пропаганду здорового способу життя, соціального
захисту дітей, профілактики правопорушень серед них, зокрема шляхом
розповсюдження інформаційних матеріалів на зазначену тематику.
2.3. Спільно з відділом
молоді та спорту міськвиконкому
(Р.Слободян) організувати проведення міських змагань серед дітей з різних
видів спорту в рамках акції “Спорт замість вулиць”.
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2.4.Забезпечити інформування населення про заходи з нагоди Дня
захисту дітей на сторінках регіонального часопису «Яремчанський вісник»
та інформаційному наповненні веб-сайту міськвиконкому.
3. Управлінню освіти міськвиконкому (І.Онутчак) :
3.1.Провести лекції з учнями шкіл з питань забезпечення прав дітей в
Україні.
3.2. Забезпечити участь учнів загальноосвітніх шкіл регіону у
святкуванні Дня захисту дітей.
4.Відділу культури міськвиконкому (О.Кухарук) забезпечити у травні червні 2019 року:
4.1.Проведення в бібліотечних закладах міста дитячих ранків, днів та
тижнів дитячої і юнацької книги, літературних вечорів.
4.2.Проведення
в клубних
закладах Яремчанщини дискотек,
конкурсів та розваг, приурочених Дню захисту дітей.
5. Начальнику Яремчанського відділення поліції Надвірнянського
відділу поліції Головного управління Національної поліції України в ІваноФранківській області (А.Кіселюк) забезпечити охорону громадського
порядку під час проведення заходів з 16.00 год до 18.00 год 01.06.2019 р. та
рекомендувати провести рейди з виявлення порушень прав дитини,
підлітків, які бродягують, займаються жебрацтвом.
6. Головному лікарю Яремчанської ЦМЛ О.Соколюку забезпечити
чергування медичних працівників на час проведення святкування з 16.00
год. до 18.00 год 01.06.2019 р.
7.Фінансовому
управлінню
міськвиконкому
(Г.Бойчук)
профінансувати міськвиконком в сумі 7000 (сім тисяч гривень ) для
проведення заходів за рахунок коштів, передбачених на виконання міської
цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав,
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2017-2022
роки, згідно кошторису видатків, пов’язаним із проведенням заходів до
Дня захисту дітей ( додається).
8. Рекомендувати селищному та сільським головам провести відповідні
заходи на території рад.
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9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - службу
у справах дітей міськвиконкому.
10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови
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Тарас Клим’юк

Затверджую
Перший заступник міського голови
________ Тарас Клим’юк
16.05.2019

Кошторис видатків, пов’язаний із
проведенням заходів до Дня захисту дітей

1. Придбання солодощів для дітей - учасників дійства - 4000 грн.(200 чол. х
20 грн.)
2.Придбання канцтоварів та декорацій - 250грн.
3.Придбання призів для нагородження переможців конкурсів та вікторин –
2750гр.

Начальник служби у справах дітей
міськвиконкому

Марія Микитюк

Начальник відділу обліку і звітності
міськвиконкому
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Іванна Стефанюк

