
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24.05. 2018 року № 150 

                 м. Золотоноша  

 

Про надання дозволу на проведення заходів 

благодійного фонду „Шепердз Фаундейшн Україна” 

 

 Розглянувши клопотання благодійного фонду „Шепердз Фаундейшн 

Україна” щодо проведення заходів благодійного фонду влітку 2018 року, 

враховуючи згоду на співпрацю керівників гімназії ім. С.Д. Скляренка, 

спеціалізованої школи інформаційних технологій № 2, загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 3, керуючись п. 3 „б” ч.1 ст. 38 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл на проведення заходів благодійного фонду „Шепердз 

Фаундейшн Україна”: 

- спортивного фестивалю з 02.07.2018 по 06.07.2018 на базі літнього естрадного 

майданчика (сцена парку ім. Т.Г. Шевченка) або міського будинку культури для 

церемоній відкриття та закриття; міського стадіону; спортивного майданчика та 

спортивного залу Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка (Денисюк Л.І.); 

спортивного залу Золотоніської СШІТ № 2 (Вертипорох О.М.), спортивного 

залу Золотоніської ЗОШ № 3 (Павленко Л.А.); 

- табору англійської мови для молодших школярів ESL-camp з 09.07.2018 по 

13.07.2018 на базі спеціалізованої школи інформаційних технологій № 2 

(Вертипорох О.М.). 

2. Начальникам відділів: освіти (Строкань О.М.), культури (Щербатюк С.М.), 

служби у справах дітей, молоді та спорту (Засенко Н.І.) сприяти у проведенні 

вище означених заходів.  

3. Директором християнського спортивного табору призначити Собка В.С., 

виконавчого директора благодійного фонду „Шепердз Фаундейшн Україна”. 

4. Директором літнього навчально-розважального табору вивчення англійської 

мови на комунікативній основі для молодших школярів призначити 

Вертипорох О.М., директора спеціалізованої школи інформаційних технологій 

№ 2. 



5. Директорам таборів (Собку В.С., Вертипорох О.М.) погодити із відділом 

освіти (Строкань О.М.) порядок проведення заходів. 

             до 20.06.2018 

6. Гімназії ім. С.Д. Скляренка (Денисюк Л.І.), спеціалізованій школі 

інформаційних технологій № 2 (Вертипорох О.М.), загальноосвітній школі I-III 

ступенів № 3 (Павленко Л.А.) забезпечити належні умови перебування дітей у 

таборі, дотримання громадського порядку під час проведення заходів. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Суддю С. В. та начальника відділу освіти Строкань О.М. 

 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строкань 53303 


