
УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

червня 2021 року Вовчанськ №-

Про внесення змін до розпорядження 
міського голови від 31 травня 2021 
року № 212

На підставі пропозицій організаційного комітету з підготовки та 
проведення еколого-туристичного зльоту щодо змістовного його проведення, 
керуючись статями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Внести до розпорядження міського голови від 31 травня 2021 року 
№ 212 «Про підготовку та проведення еколого-туристичного зльоту серед 
школярів закладів загальної середньої освіти Вовчанської міської ради у 2021 
році» такі зміни:

1) пункти 2-3 розпорядження викласти в такій редакції:
«2. Провести еколого-туристичний зліт (далі - зліт) у с. Зибіно 17 та 18 

червня 2021 року.

3. Начальнику відділу освіти міської ради Вірі СОРОКОВІЙ:
3.1. провести необхідні організаційні заходи щодо проведення 

туристичного зльоту;
3.2. забезпечити підвезення учасників зльоту до місця його проведення (с. 

Зибіно) та у зворотному напрямку;
3.3. організувати роботу суддівської колегії зльоту.».

2) доповнити розпорядження пунктами 4-7 такого змісту:
«4. Т. в. о. начальника відділу поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в 

Харківській області Вячеславу ШЕВЧЕНКУ забезпечити у період із 17 по 18 
червня 2021 року охорону громадського порядку під час проведення зльоту.

5. Начальнику Вовчанського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області 
Миколі ВОРОНКОВУ забезпечити у період із 17 по 18 червня 2021 року



чергування працівників підрозділу разом із спеціалізованим транспортом під 
час проведення зльоту.

6. Директорам Комунального підприємства «Вовчанськ» Володимиру 
ШАБЕЛЬНИКУ та Вовчанського відділу благоустрою міста Юрію 
ДЕДЕЩЕНКУ забезпечити у період із 17 по 18 червня 2021 року учасників 
зльоту питною водою належної якості.

7. Головному лікарю Комунального підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Вовчанської міської ради» Карині ЛІЦІ 
забезпечити у період із 17 по 18 червня 2021 року чергування лікаря та сестри 
медичної разом із спеціалізованим автомобілем під час проведення зльоту».

2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 
міської ради Ольгу ТОПОРКОВУ та заступника міського голови Сергія


