Розпорядження
Одеського міського голови
№ 539 від 25.06.2020 р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29 квітня 2020 року              № 401 «Про відзначення Дня молоді»
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування          в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», підпункту 5 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом                                   SARS-CoV-2», підпункту 1.4 пункту 1 додатка 2 до Міської цільової програми «Молодь Одеси» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5472-VII, з метою сприяння реалізації громадсько-патріотичного, творчого, освітнього потенціалу молоді:

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови                           від 29 квітня 2020 року № 401 «Про відзначення Дня молоді»:
1.1. Викласти пункт 1 розпорядження у наступній редакції:
«1. Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради:
1.1. Спільно з департаментом освіти та науки Одеської міської ради, Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради надати організаційну підтримку Молодіжній раді при Одеському міському голові у проведенні заходів із відзначення Дня молоді.
1.2. Спільно з комунальною установою «Одеський муніципальний молодіжний центр» та Молодіжною радою при Одеському міському голові забезпечити проведення заходів з дотриманням карантинних обмежень».
1.2. Виключити з розпорядження пункти 9, 10 та 12.
1.3. Пункти 11, 13, 14 вважати пунктами 9, 10, 11 відповідно.
1.4. Викласти додаток 1 до розпорядження у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.
Г. Труханов
 


Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
№ 539 від 25.06.2020 р.
«Додаток 1 
до розпорядження 
міського голови 
від 29 квітня 2020 року
№ 401
ПЛАН
   заходів із відзначення Дня молоді

№
з/п
Назва заходу
Дата та час проведення
Місце
проведення
Відповідальні




1.
Семінар пам’яті майстра айкітедо Любові Матюніної
25-26 червня 
2020 року
Спортивний комплекс Національного університету «Одеська юридична академія»
(Фонтанська дор., 23)
Жильцов О.С.
Діденко С.М.
Шовкун К.І.




2.
Онлайн марафон на відеохостингу Youtube:
- інтерв’ю та спілкування із запрошеними зірками;
- онлайн вікторини та конкурси;
- відеоролики
29 червня 2020 року
12.00-16.00
 Центр інтегрованих послуг Одеської міської ради (онлайн)
(вул. Косовська, 2-Д)
Жильцов О.С.
Шовкун К.І.
Сиваш А.С.
Кузнєцов В.В.
Іовчева С.В.




3.
Турніри для геймерів з 4 дисциплін:
- World of Tanks;
- CS:GO;
- Pubg mobile;
- Brawl Stars
29 червня 2020 року
12.00-16.00
Центр інтегрованих послуг Одеської міської ради (онлайн)
(вул. Косовська, 2-Д)
 
Жильцов О.С.
Шовкун К.І.
Сиваш А.С.
Кузнєцов В.В.
Іовчева С.В.




4.
Соціальний проєкт «Здоровий ранок з Молодіжною радою при Одеському міському голові»
04, 11, 18, 25 липня 2020 року
07.00-09.00
Пляж «Ланжерон»
Жильцов О.С.
Якименко О.О.
Шовкун К.І.




».



           
   Керуюча справами                                                                                                              О. Оніщенко































