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На запит вiд 08.06.2017 оПро надання публiчноi iнформацiЬ),керуючись Законом УкраiЪи вiд 13 сiчня 2O1l рокуJф 29З9-УI <Про доступ до публi чно1 iнформацii), виконавчий комlтетMicbKoi ради повIдомJUIе, що з метою урlзноманlтненIUI культурно_мистецьких заходiв MlcTa, забезпечення розвитку рiзних форм дозвlлля тавlдпочинку молодi MicTa, належноТ пlдготовки та вlдзначення .Щня молодi,виконавчим комlтетом MtcbKot ради прийняте вlдповlдне рlшення вiд 30TpaBHrI 20|7 року J\b 31 6, яким затверджено заходи щодо вiдзначення .Щнямолод1 у м.Лозова (додаеться).
На святкування Дня молодi в м.Лозова з мlського бюджеryпрофiнансовано у cyMi 7000,00 грн

Засryпник мiського голови В.Я.Барановський

lПульженко 2-З4-67

щ



Вiдповiдае
оригlналу

щ
дlпOвOдствд тА

нАцльник 3 питАнь

п03l
111r

АпАрАту

укрдiнл
ЛОЗIВСЬКА MICbKA Р

MlcbK

xApкlBcbкoi оьлдс
викоlIАвчий KoMlTBT

рIшЕIIня

вiл 30 травня 2017 року лъ 31б

Про вiдзllачення Щ,ня молодi

у м. Лозова в 20l7 роцi

Керуючись п. 7 ст. З2, ст. 40 Закону Украiни <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi>, на виконання Указу Президента Укра'lЪи вiд
22 червня 1994 porcy Ns З23/94 <Про ,Щень мололi>, рiшення ЛозiвськоТ
MicbKoT ради вiд 17 rпастопада 20lб року Nч 433 <Про затверддення
КомплексноТ програми розвитку ocBiTHboT га"lryзi, фiзичноТ культури та
спорту, пiдтримки молодi м. ЛозовоТ XapKiBcbKoT областi на 20l7-20l9 роки>
та з метою урiзноманiтнення культурно-мистецьких заходiв MicTa,
забезпечення розвитку рiзних форм лозвiлля та вiдпочинку молодi MicTa,

належноТ пiдгсrговки та вiдзначення !,ня молодi, виконавчий KoMiTgT MicbKoT

ради

ВиРIШИВ:

l. Управлiнню освiти, молодi та спорту MicbKoT ради спiльно з вiддiлом
культури MicbKoT ради провести у червнi 20l7 року заходи щодо вiдзначення

.Щня мололi у м. Лозова.
2, Затверlити план заходiв щодо вiдзначення .щня молодi у м. Лозова

в 2017 poui (лоааеться).
3. Рекомендувати Лозiвському вiддiлу полiцii ГУНП в Харкiвськiй

областi (Пономар М.Г.) забезпечити охорону громадського порядку в мiсцях
проведення музично - розвtDкirльних та молодiжних заходiв 25 червня
20l7 року.

4. Вважати доцiльним участь установ та органlзацlи Mlcтa

у заходах з нагоди ,Щня

5. Контроль за ви покJIасти на застчпника
мiського голови Барано

мiський голова с.в.3ЕлЕнськиЙ

В.Я. Барановський

о.С. Степанова

Михайлова, 9-0l -50

Аt ji Додаток
до рiшення виконавчого
KoMiTeTy MicbKoT рапи
вiд 25 травня 20l7 року }(! 3lб

план заходiв
щодо вiдзначення Щня молодi у м. Лозова в 2017 роцi
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Назва заходу flaTa
проведення

Мiсце
проведення

Вiдповiдальнi

l Виставка <Молодigгь>
01.06.2017-

30.06.20l7
краезнавчий

музей

начiUIьник
вiддirry

культури
Михайлова А.В

2
В истав ка-застереження
<Молодь за здоровий
спосiб життя))

01.06.-

з0.06.20l7
MicbKa

бiблiотека

начальник
вiддiлry

культури
Михайлова А.В.

J lнформачiйна година
KBci ми велика рол.ина i

матиунас-Укра'rЪа!>

MlcbKa

бiблiотека

начальник
вiддirry

культури
Михайлова А.В.

4 Засiдання кrrубу <Лiгос>

на тему: <Чи легко бути

молодими))

20.06.2017
краезнавчий

музей

начальник
вiддiлry

культури
Михайлова А.В.

5 Зустрiч з психологом
<Субкульryри молодi. ix
вплив на пiдлiткiв>

2з.06.2017

панютинська
MlcbKa

бiблiотека

6 книжкова виставка
<Здоров'я. Молодiсть.
Kpacar>

24.06.20l'7
панютинська

дитяча
бiблiотека

наччlльник
вiддiлу

культури
Михайлова А.В.

7
Всеукра'tЪський

фестиваль субкультур
<Юнiтi>

24.06.20|7
площа

мiського
Палаuу

культури

8 колекгивна бесiда
<Молодь слнас УкраiЪу>

25.06.20 l 7

9 Концертна програма за

участю вокzlльно-
i нструм ента.пьни х
ансамблiв та артистiв

25.06.20l.,7

панютинська

дитяча
бiблiотека

начiUIьник
вiддiлry

кульryри
Михайлова А.В.

начальник
Управлiння

освiти, молодi
та спорту
ван в.м.
начальник

вiдлiлу
культури

Михайлова А.В
начаJIьник

вiлдiлу
культури

Михайлова А.ВУрванцева, 2-22-66

1,1.06.201,7

площа
мiського
Палацу

кчльтчDи



Mlcтa l раиону для
мешканцiв Micтa

l0 Урочисте нагородження
акгивноТ молодi MicTa

25.06.20|7

плоша
мiського
Палачу

культури

начальник
Управлiння

освiти, молодi
та спорту

Урванцева В.М.

ll
Фiтнес тренування
кЗдорова молодь
майбугне УкраiЪи>

25.06,20l.7

спортивний
майданчик за

мiським
палацом
культури

начальник
Управлiння

освiти, молодi
та спорту

Урванцева В.М.

|2
Урбан - Квест гра
<KaMeHi !жунглi>

25.06.20|7 мlкрораиони
MicTa

начilльник
Управлiння

освiти, молодi
та спорту

Урванцева В.М.

lз
Флешмоб
молодь
майбутне>

(Здорова
здорове

25.06.2ol-|
площа

мlського
Палацу

культури

начaUIьник
Управлiння

освiти, молодi
та спорту

урванцева В.м

l4 Розважальна програма
<Молодь пiд зiрками>

25.06.2017 парк
Перемоги

нач€цьник
Управлiння

освiти, молодi
та спорry

Урванцева В.М.

Керуюча справами
KoMiTeTy MicbKoi ради

Мю<айлова А,В.
Урванцева В.М.
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