
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28.05.2021 року №___
 
Про відзначення Міжнародного
дня захисту дітей в громаді

Відповідно  до  Указу  Президента  України  від  30  травня  1998  року
№568/98  “Про  День  захисту  дітей”,  на  виконання  розпорядження  голови
обласної  державної  адміністрації  від  18  травня  2021  року  № 334/01.02-01
“Про  відзначення  в  області  Міжнародного  дня  захисту  дітей”,  з  метою
привернення  уваги  суспільства  до  проблем  дотримання  прав  дитини  та  з
нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей

ВИРІШИВ:
 
1.  Затвердити  план  заходів  з  відзначення  Міжнародного  дня  захисту

дітей в громаді (далі – план заходів), що додається.
2.  Відповідальним виконавцям забезпечити  виконання  плану  заходів,

затверджених цим рішенням, та про проведену роботу інформувати службу у
справах дітей міської ради до 1 липня 2021 року. 
   3.  Службі  у  справах  дітей  міської  ради  забезпечити  узагальнення
інформації  і  про  виконання  розпорядження  інформувати  міську  раду  та
службу у  справах дітей обласної  державної  адміністрації  у  встановленому
порядку до 06 липня 2021 року.

  4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Качку А.Я.

        
Збаразький міський голова                                      Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ
ОГОДЖЕНО:



ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Рішення виконавчого комітету
                                                                               міської ради
                                                                               _______________ №_______ 

ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення в громаді Міжнародного дня захисту дітей

1. Забезпечити  проведення  святкових  заходів  до  Міжнародного  дня
захисту  дітей  «Щасливі  діти  –  успішна  громада!»  (дитячі
просвітницькі  ігротеки,  конкурси  малюнків,  спортивні  ігри  та
змагання, тематичні інформаційно-просвітницькі заходи, квести тощо).

                                                                    Служба у справах дітей, управління 
                                                                    освіти, молоді та спорту, відділ 
                                                                    культури, центр соціальних служб,
                                                                    відділ туризму та охорони 
                                                                    культурної спадщини 

                                                                    Травень-червень 2021 року

2. Забезпечити проведення марафону «З турботою про дитину» для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

                                                                     Служба у справах дітей 

                                                                     2 червня 2021 року

3. Організувати  висвітлення  в  засобах  масової  інформації  та  на  сайті
міської ради соціальної реклами на тему захисту прав дитини.

                                                                     Служба у справах дітей, 
                                                                     загальний відділ міської ради

                                       Травень 2021 року

4. Забезпечити  анонсування  та  інформування  про  заходи  з  нагоди
Міжнародного дня захисту дітей.

                                                                     Служба у справах дітей,
                                                                     управління освіти, молоді та спорту,
                                                                     загальний відділ
 

                                      Травень 2021 року

1. Провести круглі столи, семінари, тренінги тощо з питань дотримання та захисту 
прав дітей.

                                                                      Служба у справах дітей,
                                                                 управління освіти, молоді та 
                                                                      спорту, центр соціальних служб
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                                                      Травень-червень 2021 року

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету 
Збаразької міської  ради                                          Олександр ПРИСЯЖНЮК           
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