
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 22.05.2018  № 83 

      м. Золотоноша 

 

Про проведення „Громадської школи „Відповідальність. Активність. 

Молодість.” для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб, лідерів учнівського самоврядування та 

молодіжних громадських організацій влітку 2018 року 
 

 З метою оздоровлення, екологічного та краєзнавчого виховання, 

профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціалізації в 

суспільстві, на виконання Закону України „Про оздоровлення та відпочинок 

дітей” від 04.09.2008 № 375-VI, рішення міської ради від 01.12.2015 № 3-9/VІІ 

„Про міську програму оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 

2016-2020 роки”, керуючись п.п.1,7,20 ч.4 ст. 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, -  
 

1. Провести з 01.06.2018 по 20.06.2018 року „Громадську школу 

„Відповідальність. Активність. Молодість.” для дітей осіб, визнаних 

учасниками бойових дій, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, лідерів 

учнівського самоврядування та молодіжних громадських організацій. 

2. Затвердити положення про проведення „Громадської школи 

„Відповідальність. Активність. Молодість.” для дітей осіб, визнаних 

учасниками бойових дій, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, лідерів 

учнівського самоврядування та молодіжних громадських організацій (додаток). 

3. Начальнику служби у справах дітей, молоді та спорту (Засенко Н.І.) 

сформувати групу дітей. 

4. Керівником „Громадської школи „Відповідальність. Активність. 

Молодість.” призначити головного спеціаліста у справах молоді сектору у 

справах молоді та спорту Черв'якову О.С. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Суддю С.В. та службу у справах дітей, молоді та спорту 

(Засенко Н.І.). 

 

 

 

Міський голова                  В.О.Войцехівський  
 

 

 

Засенко 55164 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови  

від 22.05. 2018 року № 83 

 

 

Положення 

про проведення  „Громадської школи „Відповідальність. Активність. 

Молодість.” для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб, лідерів учнівського самоврядування та 

молодіжних громадських організацій влітку 2018 року 

 

 

1. Цілі та задачі: 

- патріотичне виховання молоді; 

- виховання екологічної свідомості; 

- популяризація здорового способу життя; 

- профілактика бездоглядності; 

- вирішення питання літнього оздоровлення та зайнятості неповнолітніх. 

 

2. Термін та місце проведення: початок: 2018 рік, ІІ квартал, 01 червня; 

закінчення: 2018 рік, ІІ квартал, 20 червня, м. Золотоноша. 

 

3. Відповідальний за проведення заходу (керівництво): 

3.1. Загальне керівництво здійснюється службою у справах дітей, молоді та 

спорту. 

3.2. Перелік організацій, які беруть участь у проведенні заходу: 

- служба у справах дітей, молоді та спорту; 

- міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

- міська молодіжна ГО ,, Центр розвитку молоді”. 

3.3. Відповідальність за дотримання заходів безпеки учасниками під час  

перебування у ,,Громадській школі” покладається на керівника.  

 

4. Учасники заходу: діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, діти з 

числа внутрішньо переміщених осіб, лідери учнівського самоврядування та 

молодіжних громадських організацій міста віком 12-16 років. 

 

5. Фінансування: кошти сектору у справах молоді та спорту служби у 

справах дітей, молоді та спорту виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

та інші джерела не заборонені законом. 

 

 

 

Керуючий справами       О.В. Шакура 

 

 

 

 

 


