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УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

  РІШЕННЯ 

 

23 липня 2020 року         № 195 

 

Про проведення молодіжного заходу, 

що організовує КУ «Харківський  

обласний центр молоді» 

 

Розглянувши лист в. о. директора Комунальної установи «Харківський 

обласний центр молоді» від 20.07.2020 № 143 про проведення разом із БО 

«Харківський благодійний фонд «Благо» на території смт Слобожанське 

молодіжного профілактичного пікніку #health_picnic, керуючись п. 1 ст. 39 

Конституції України, п.п. 3 п. Б ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», взявши до уваги «Тимчасові рекомендації щодо 

організації протиепідемічних заходів у деяких підприємствах, установах і 

організаціях молодіжної сфери та сфери національно-патріотичного виховання на 

період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», 

затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря від 20.06.2020 № 

37, з урахуванням рішень виконавчого комітету Комсомольської селищної ради від 

26.05.2020 № 146 «Про послаблення карантинних протиепідемічних заходів на 

території Комсомольської селищної ради», від 09.06.2020 № 158 «Про умови 

послаблення карантинних обмежень на території Комсомольської селищної ради», 

від 14.07.2020 № 182 «Про карантинні обмеження на території Комсомольської 

селищної ради», виконавчий комітет Комсомольської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Дозволити Комунальній установі «Харківський обласний центр молоді» разом із 

БО «Харківський благодійний фонд «Благо» провести 25.07.2020 року о 17-00 на 

території парку (біля Палацу Культури) в смт Слобожанське молодіжний 

профілактичний пікнік #health_picnic, метою якого є сприяння зниженню 

розповсюдження ВІЛ-інфекції серед підлітків, упровадження нових форм організації 

змістовного дозвілля дітей і молоді, формування позитивної мотивації щодо 

здорового способу життя, культури здоров’я.  

 

2. Встановити організаторам заходу наступні умови: 

2.1. Кількість учасників заходу не повинна перевищувати 10 чоловік. 
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2.2. Дотримання «Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у деяких підприємствах, установах і організаціях молодіжної сфери та сфери 

національно-патріотичного виховання на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», затверджених Постановою головного 

державного санітарного лікаря від 20.06.2020 № 37. 

 

3. Зобов’язати організаторів заходу забезпечити: 

3.1. Виконання всіма учасниками карантинних обмежень, в тому числі: дотримання 

соціальної дистанції, дотримання маскового режиму тощо. 

3.2. Дотримання громадського порядку всіма учасниками заходу. 

3.3. Дотримання всіма учасниками правил благоустрою, в тому числі: не допустити 

знаходження учасників та розміщення обладнання на газонах і в зонах озеленення; 

дбайливо ставитися до зелених насаджень, споруд і обладнання, що знаходяться на 

території смт Слобожанське; не розпалювати багаття на території селища; не 

засмічувати місце проведення заходу, не розклеювати агітаційні листовки, плакати 

та оголошення у місцях, що не призначені для цього тощо. Після закінчення заходу 

організатори повинні забезпечити прибирання території, на якій проводився пікнік, 

та прибрати об’яви, розклеєні у невстановлених місцях. 

 

4. Відповідальною особою за проведення заходу визначити в.о. директора 

Комунальної Установи «Харківський обласний центр молоді» Світлану Родак. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Комсомольського селищного 

голову Дмитра Діхтяря. 

 

 

 

Комсомольський селищний голова           Дмитро ДІХТЯР 


