
План заходів до Дня захисту дітей  

м. Кропивницький 

 

№ 

з/п 

Захід Дата та час проведення Місце проведення 

1.  Спортивні заходи у мікрорайонах міста 28 травня –  

05 червня 2018 року 

29 травня 

10.00 

ЗОШ № 2 

30 травня 

10.00 

ЗОШ № 2 

2 червня  

10.00 

ЗОШ № 4 

2 червня  

10.00 

вул. Луганська, 24 

02-03 

червня 

09.00 

ПТУ № 8 

4 червня  

10.00 

вул. С. Сєнчева, 42 

01-03 

червня 

10.00 

Дендропарк 

02 червня 

10.00 

вул. Братиславська,92 

2.  Святкові розважальні програми в дитячо-

юнацьких клубах за місцем проживання 

31 травня –  

01 червня 2018 року 

30.05.2018 

16.00. 

Спортивні змагання з міні-футболу, кросфіту, 

пауерліфтингу  

Дитячий спортивний майданчик біля ДЮК «Старт», 

вул. Михайлівська, 55. 

30.05.2018 

17.00. 

Конкурс малюнків на асфальті.                           Ігрова 

програма.  

У дворі будинку,  

вул. Вокзальна,33. 

31.05.2018 

15.30. 

Майстер-клас.  

Змагання з шашок. 

Показові виступи спортсменів. 

Спортивні змагання. Майданчик біля ДЮК «Мрія», 

вул. Попова,20, корпус 5.  

31.05.2018 

16.00. 

Майстер-класи.  

Спортивна розважальна програма.  



2 
 

Майданчик біля ДЮК «Скіф»,  

вул. Жадова7.  

01.06.2018 

18.00. 

Настільні ігри.  

Святковий концерт. 

Флешмоб. 

Артсалон.  

Спортивні ігри «Веселі старти». Майданчик біля 

ДЮК «Чайка»,  

вул. Волкова,26, корп. 1 

02.06.2018 

09.30. 

Чемпіонат з дзю-до ДЮК «Барс»,  

вул. Н. Пятихатська, 24 

3.  Заходи у філіях міської централізованої 

бібліотечної системи 

01-02 червня 

2018 року 

01.06.2018 

10.00 

"Дитинство – це гомін веселий усюди", МЦБС філія 

№8 

01.06.2018 

10.00 

Літературний ігродром "Світлішає на світі, коли 

радіють діти", МЦБС ЦБ 

01.06.2018 

10.00 

Стріт-арт на асфальті крейдою "Моя Україна", 

МЦБС філія №5 

01.06.2018 

10.00 

Святкова феєрія "Хай яскраво сонце світить, хай 

живуть щасливо діти", МЦБС філія №12 

01.06.2018 

10.00 

Читацький колаж "Усі барви дитинства. День 

захисту дітей", МЦБС філія №13 

4.  Святкова програма «Ми діти твої, 

Україно!»: 

    вручення відзнак переможцям 

міського конкурсу «Дитина року»; 

    вручення подарунків дітям, загиблих 

учасників АТО; 

    «Науковий пікнік». 

01 червня 2018 року 

10.00 – 11.30 

площа перед будівлею Міської ради 

5.  Ранкова руханка 01 червня 2018 року 

10.00  

парк культури та відпочинку «Ковалівський»  
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6.  «Місто в пелюшках» 01 червня 2018 року 

10.15 

парк культури та відпочинку «Ковалівський»  

7.  Святкова програма «Квітуча країна 

дитинства»: 

         дитяче спортивне свято (змагання з 

шахів, шашок, настільного хокею,  

дартсу,  фрізбі, дуйболу, обертання 

обруча,  стрибків на скакалці,  

жонглювання м’ячем та спортивна 

вікторина); 

        туристсько-краєзнавчий фестиваль 

«Люби і знай свій рідний край»;  

       бебі-шоу "Дитинство – це гомін 

веселий усюди"; 

        свято "Планета дитинства" МЦБС 

        творчі звіти центрів позашкільної 

освіти за результатами роботи у 

2017/2018 навчальному році; 

      виставка робіт вихованців гуртків 

центрів позашкільної освіти за 

результатами роботи у 2017/2018 

навчальному році; 

       майстер-класи керівників гуртків 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

01 червня 2018 року 

10.00 – 14.00 

 

парк культури та відпочинку «Ковалівський»  

 

8.  Участь дітей пільгових категорій в 

обласних святкових заходах  

01 червня 2018 року 

11.30 – 13.30 

обласна філармонія 

9.  Відкриття дитячого майданчика 

 

02 червня 2018 року с. Нове, вул. Металургів, 36 

10.  Екскурсія містом 01 червня 2018 року 

13.00 

збір групи – центральний вхід парку культури і відпочинку 

«Ковалівський» 

11.  Кіносеанс для дітей-сиріт та дітей, 

позбавленим батьківського піклування. 

Пригощанням морозивом. 

01 червня 2018 року 

10.00 

кінотеатр «Портал»  

12.  Відвідування дітьми, які перебувають у 

комунальному закладі «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» 

Кіровоградської обласної ради 

01 червня 2018 року 

15.00 

Карамельна майстерня «Веселі карамелі», вул. Дворцова, 38 
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Карамельної майстерні «Веселі 

карамелі»: екскурсія; карамель-шоу; 

майстер-клас для дітей. 

  

 

 


