
        
                                                      УКРАЇНА    

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

                                РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

                13.06. 2018 року                       м. Шепетівка                                           № 118-2018р 

 

 

      Про проведення міських заходів 

      до Дня молоді 

 

 

На виконання міської  Програми « Молодь Шепетівки» 2015-2019 р.р. з 

метою виховання у молоді патріотизму, розвитку духовності, моральності, 

здорового способу життя, формування національної свідомості, організації 

молодіжного дозвілля та керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план  заходів  з підготовки та відзначення в місті  Дня молоді 

24 червня 2018 року.(додаток.) 

2. Нагородити   кращих представників  молоді Почесними грамотами  та 

подарунками міської ради « За вагомі досягнення молоді у різних сферах 

суспільного життя Шепетівки» (список додається). 

3. Управлінням та відділам міськвиконкому забезпечити виконання зазначених 

заходів.  

4. Відділу бухгалтерського обліку (Рибачук Г.П.) профінансувати міські заходи з 

підготовки та відзначення  Дня молоді.  

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  заступника 

міського голови Стасюк Н.В. 

 

 

 

 

  

                   Міський голова                                                                  М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ГОТУВАВ: 

 

Начальник відділу з питань 

 фізичної культури та спорту 

                                                                         О.Шуляк 

ЗАВІЗОВАНО: 

 

 

Заступник міського голови                 Н.Стасюк 

                             

   

Начальник юридичного відділу                            А.Бабась 

 

 

 

 Керуючий справами  виконавчого комітету        В.Рачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Додаток 

                                                                                                                                             до розпорядження 

                                                                                                                                             міського голови 

                                                                                                                                             від 13.06.2018 р.  № 118-2018р                                                                                                                                                            

                                                      Заходи Дня молоді. 

  

1. Провести засідання молодіжної ради «Молодь: ії права та соціальне становище 

сучасній Україні .                                                          

                                                                                 Калініченко З.П.- гол.спец. відділу у справах 

                                                                         сім’ї та молоді управління у справах сім’ї, 

                                                                        молоді та спорту  14.06.18 р. 

2. Організувати та провести фізкультурно – оздоровчий захід «Велодень». 

       Шуляк О.Д.- начальник відділу з питань  

                                                                   фізичної культури та спорту,                                                               

                                                                   ШМЦФЗ « Спорт для всіх» 03.06.18 р. 

3. Урочисто нагородити  кращих представників молоді Почесними грамотами. 

                                                                   Кішик Л.М. – начальник організаційного  

відділу   

Калініченко З.П.- гол.спец. відділу у справах 

                                                                                 сім’ї та молоді управління у справах сім’ї, 

                                                                     молоді та спорту  28.06.18 р.  

4.  Провести  просвітницьку акцію « Молодь – за здорове життя, проблеми та                         

     перспективи» .                                       Вінницька Т.О. – директор ЦСССДМ                                            

                                                                          24.06.18 р. 

5. Організувати та провести в парку культури та відпочинку молодіжно-розважальну         

    програму  , дискотеку.                                

                                                                            Джус С.М. – начальник відділу культури, 

                                                                                    Калініченко З.П. - гол.спец. відділу у справах 

                                                                                    сім’ї та молоді управління у справах сім’ї, 

                                                                                    молоді та спорту  24.06.18 р. 20-00-23-00 год. 

 6.  Провести турнір  з баскетболу 3Х3 серед юнаків  U15, дівчат U – 18 та дорослих. 

                                                                                                                                                          

Шуляк О.Д. – начальник відділу з питань 

фізичної культури та спорту,                                                                   

                                                                   ШМЦФЗ «Спорт для всіх».  26.06.18 р. 

10 – 00 год.                                                                          

  7. Забезпечити охорону громадського порядку у місцях проведення заходів з відзначення                

     Дня молоді. 

                                                                     Шкіндюк В.І.- начальник Шепетівського 

ВП ГУНП в Хмельницькій області (за  

                                                                       згодою)червень 2018р. 

      8.  Висвітлити у засобах масової інформації заходи з  відзначення Дня молоді у місті. 

                                                                               Драпуля Н.В.- начальник  відділу інформації, 

                                                                     преси та зв’язків з громадськістю. 

 

 

Начальник відділу з питань 

фізичної культури та спорту                                                                                    О.Шуляк   

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                                                 В.Рачук           



            

 

 


