
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

18 травня 2022 року             № 145  

 
Про затвердження плану заходів з відзначення  

Міжнародного дня захисту дітей  

в  Чортківській міській територіальній громаді  
 

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 
«Про День захисту дітей», з метою привернення уваги суспільства до проблем 

дотримання прав дитини та з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту 

дітей, керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план заходів з відзначення Міжнародного дня захисту дітей 

в Чортківській міській територіальній громаді в тому числі з залученням 
внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Чортківської 

громади, що додається. 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання плану заходів.          

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора ГУРИНА. 

 

Міський голова                                                               Володимир   ШМАТЬКО                                         
          
             

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                           
      



 Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 
від 18 травня 2022 року № 145 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення Міжнародного дня захисту дітей 

в Чортківській міській територіальній громаді  
 

1. Забезпечити проведення святкових заходів до Міжнародного дня 

захисту дітей в тому числі з залученням внутрішньо переміщених осіб (дитячі 
просвітницькі ігротеки, конкурси малюнків, спортивні ігри та змагання, 

тематичні інформаційно-просвітницькі заходи, перевезення учасників заходів 

тощо). Місце проведення: місто Чортків, «Парковий культурно-спортивний 

комплекс» імені Івана Франка. 

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

культури та мистецтв, КП «Парковий 

культурно-спортивний комплекс», відділ 

муніципальної інспекції та контролю за 
паркуванням  міської ради                                                                               

Травень - червень 2022 року 

 
2. Організувати  розміщення статей у друкованих, електронних засобах 

масової інформації, поширення соціальної реклами та інформаційної друкованої 

продукції на тему захисту прав дитини. 

                                                                 Служба у справах дітей  міської ради 

                                                                 Червень 2022 року 
 

3. Провести  круглі столи, семінари, тренінги тощо з питань дотримання та 

захисту прав дітей. 
Служба у справах дітей, управління 

освіти, молоді та спорту міської ради 

                                                                 Травень - червень 2022року 

                              
4. Забезпечити анонсування та інформування громадськості про заходи з 

нагоди Міжнародного дня захисту дітей.                                                                 

Відділ інформаційної політики, служба у 
справах дітей міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                 Червень 2022 року 

 

Керуюча  справами   

виконавчого комітету міської ради                                                    Наталія ЗАЯЦЬ 


