
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від " 23 " липня 2013 року        №  401 

  
 
 
 
Про відзначення 259-ї річниці 
заснування міста Кіровограда 
 
 Відповідно до ст. 23, 140 Конституції України, керуючись ст. 17, 18, 
підпунктом 3 п. «б» ст. 38  Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, з метою відзначення 259-ї річниці заснування міста Кіровограда 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В : 
 
1. Провести відзначення Дня міста 21 вересня 2013 року. 
 

 2. Затвердити заходи щодо відзначення 259-ї річниці заснування міста 
Кіровограда (далі - заходи), що додаються. 
 
 3. Дозволити організаційному відділу Кіровоградської міської ради, за 
необхідності, вносити доповнення до плану заходів за погодженням з 
міським головою. 
 
 4. Управлінню розвитку транспорту та зв`язку:  
 
          1) тимчасово  призупинити рух транспорту 21 вересня 2013 року в 
місцях проведення святкових    масових    заходів   та    забезпечити    безпеку  
дорожнього руху;  
 
          2) до 14 вересня 2013 року попередити підприємства, що здійснюють 
перевезення   пасажирів,    про    тимчасові   зміни  в  схемі  руху   транспорту 
14 вересня 2013 року. 
 

 5. Кіровоградському міському відділу УМВС України в 
Кіровоградській області та міському управлінню УМНС України в 
Кіровоградській області забезпечити відповідно належний громадський 
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порядок та протипожежну безпеку в місцях проведення святкових масових 
заходів та під час феєрверка. 
 
 6. Управлінню охорони здоров’я забезпечити медичне обслуговування 
під час проведення святкових масових заходів. 
 
 7. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
забезпечити наведення порядку в місцях проведення святкових масових 
заходів, чергування працівників комунальних підприємств, своєчасного 
вивезення твердих побутових відходів. 
 
 8. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення організувати святкову торгівлю в місцях 
проведення святкових масових заходів. 
 
 9. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити дане 
рішення в засобах масової інформації та організувати роботу щодо 
анонсування та висвітлення заходів, пов’язаних з підготовкою та 
відзначенням 259-ї річниці заснування міста Кіровограда. 
 
 10. Керівникам     виконавчих    органів    Кіровоградської міської ради, 
головам районних у місті Кіровограді рад: 
 
          1) провести святкові заходи у мікрорайонах міста; 
 
          2) до 28 вересня 2013 року надати до організаційного відділу 
Кіровоградської міської ради інформації про стан виконання даного рішення.  
 
 11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами 
виконавчого комітету міської ради. 
 
 
 
Міський голова        О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
Разуменко 22 27 90 
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