
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

РОЗШОРЯДЖЕНIIЯ NЬ J#
вiд <d)f,>> липня 202| року м. Обухiв

Про встановленнrI нацiонального рекорду УкраiЪи
кНаймасовiший украiнський танець з рушниками) на територii
Обухiвськоi MicbKoi територiа-гrьноi громади Обухiвського району
Киiвськоi областi у рамках вiдзначення 30-i рiчницi незалежностi УкраiЪи

На виконання Указу Президента УкраiЪи вiд 2| жовтня 2020 року
J\Ъ 45912020 <Про вiдзначення ЗO-i рiчницi незалежностi Украiнп>,
розпорядження голови Киiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вtд27 квiтня
2021r року Nэ 244 <Про пiдготовку i вiдзначення у Киiвськiй областi /аья
,.Щержавного Прапора Украiни та 30-i рiчницi незалежностi Украiни>, з метою
гiдного вiдзначення на територii Обухiвськоi мiськоi територiальноi громади
Обухiвською району КиТвськоi областi ,.Щня .Щержавного Прапора Украiни, 30-i
рiчницi незалежностi Украiни та проведення заходiв зi встановленнr{
нацiонального рекорду Украiни <Наймасовiший украiнський танець з
рушниками>, вiдповiдно до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 Закону УкраiЪи <Про
мiсцеве самоврядуваннrI в УкраiЪi>i:,

t. Вiддiлу культури, нацiон€lлъностей та релiгiй Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi мiсъкоi ради Киiвськоi областi забезпечити органiзацi.о
пiдготовчих заходiв зi встановлення нацiонального рекорду Украiни
((tlаимасовlшии украlнськии танець з рушниками).

2. Управлiнню освiти виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради
органiзувати пiдготовку заходiв, збiр та доставку дiтей - 1^rHiB 4 - |1 класiв, до
мiсць репетицiй та фактичного мiсця проведення заходiв зi встановлення
нацiонального рекорду Украiни <Наймасовiший украiЪський танець з

рушниками).
З. Обухiвському районному управлiнню полiцii Головного управлiння

Нацiональноi полiцii в Киiвськiй областi:
З.1 забезпечити охорону громадського порядку пiд час проведення заходiв

зi встановлення нацiонального рекорду УкраiЪи <Наймасовiший украiнський
танець з рушниками> 23 серпня 2021 року з 9-00 до 12-00 за мiсцем проведеннrI
заходiв: <Г[поща MaTepi> по вул. КиiЪськiй в м. Обуховi КиiЪськоi областi.

З.2 видiлити працiвникiв для реryлювання та перекриття дорожнього руху
по вул. Киiвськiй в м. Обуховi КиiЪсъкоТ областi за мiсцем проведення заходiв:
в районi <ГIлоща МатерЬ пiд час проведення заходiв зi встановленнrI



нацiонального рекорду Украiни <Наймасовiший украiнський танець з

рушниками) - 2З серпня202| року з 9-00 до 12-00.

4. Комунальному пiдприемству Обухiвськоi MicbKoi ради <Обухiвська
MicbKa варта) забезпечити охорону громадського порядку пiд час проведеннrI

заходiв зi встановлення нацiонального рекорду Украiни <Наймасовiший

украiнський танець з рушниками)> 23 серпня2O2t року з 9-00 до 12-00 за MicrleM
проведення заходiв: <<Площа MaTepi) по вул. КиiЪськiй в м. Обуховi Киiвськоi
областi, та патрулювання пiд час репетицiйних занять згiдно з графiком, що е

додатком до цього розшорядження (додаеться).

5. Обухiвському районному сектору Головного управлiння ДСНС
УкраiЪи у Киiвськiй областi забезпечити чергування бригади служби
надзвичайних ситуацiй з питань протипожежноi безпеки пiд час проведення
заходiв зi встановлення нацiонального рекорду Украiни <<Наймасовiший

украiЪський танець з рушниками> 23 серпня 2021. року з 9-00 до 12-00, за

мiсцем проведення заходiв: <<Площа MaTepi> по вул. Киiвськiй в м. Обухсlвi
киiвськоi областi.

6. Комун€tльному некомерцiйному пiдприемству Обухiвськоi MicbKoi ради
кОбухiвський мiський центр первинноi медико-санiтарноi допомоги>)
забезпечити черryваннrI автомобiля швидкоi допомоги пiд час проведення
заходiв зi встановлення нацiонального рекорду Украiни <Наймасовiший

украiнський танець з рушниками) 23 серпня2O2t року з 9-00 до 12-00 за мiсцем
проведення заходiв: <<Площа MaTepi> по вул. Киiвськiй в м. Обуховi КиiЪськоi
областi.

7. Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Мiсъкий житловий центр>>

забезпечити прибирання теритсiрiii за мiсцем шроведення заходiв: <<Г[поща

MaTepi> по вул. КиТвськiй в м. Обуховi Киiвськоi областi 2З серпня 2021' року,
час проведення: з 09-00 до l2-00, до тапiсля проведення масовихзаходiв.

8. Контроль за виконанням цього розпорядженюI покласти на заступника
обухiвського мiського голови Тттевченко д.в.

мiський голова о.М.Левченко

Вик. Баранова Т.М.
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,Щодаток
до розпорядження

Обухiвського мiського голGRи
вiд,Щ_липня 2O2l року NпЩ_

ГРАФIК РЕПЕТИЦIЙ
до проведення заходiв зi встановлення нацiонального рекорду Украiни

<Наймасовiший украiнський танець з рушниками>>

ПОНЕДIЛОК:
, 9.30 - запрошуIоться Bci танцюв€rльнi колективи громади, керiвники

танцювЕlльних колективiв - мiсце проведення: IIЛОЩД перед Обухiвським
центром кулътури i дозвiлля (далi - ОISGД), зu умови дощу - СПОРТИВНА
ЗАЛА ОIКiД (м. Обухiв, мiкрорайон Пiщана).

- 12.00 запроrrtуються yci дiти, )часники мистецьких rypTKiB,
Спортивних секцiЙ, учнi, 1^rителi, Maryci та yci бажшочi сiл CeMeHiBKa,
Перегонiвка, Кулi, Щеремезна - мiсце проведенЕя: с. CeMeHiBKa, територiя бiля
НВК (школа).

- 19.30 запрошуються Maryci дiтей, що е rIасниками творчих
танцювЕtльних колективiв, спортивних секцiй, циркових студiй мiсце
проведення ПЛОЩА IIЕРЕД ОI]КiД (м. Обухiв, мiкрорайон Пiщана).

BIBTOPOK:
- 9.30 - запрошуються дiти, вчителi та MaTyci 1^rHiB Дкадемiчного лiцею

JФ3 Обухiвськоi мiсъкоi ради КиiЪськоi областi - мiсце проведення ТЕРИТОРUI
АКАШМIЧНОГО JIIIЕЮ J\Ъ3 Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi (м.
Обухiв, мiкрорайон Пiщана).

Матяшiвка - мiсце проведення: с. Григорiвка, КЛУБ с. Григорiвка
- l9.30 запрошуються yci творчi колективи Обухiвсъкоi MicbKoi

територiальноТ громади Обухiвського району КиIвськоi областi, Щитячоi школи
мистецтв,,,Щитячо-юнацькоi спортивноi школи (ЩЮСШ), уlасники вокЕtльрих
Та циркових с',ryдiЙ, ОбухiвськиЙ мiськиЙ центр творчостi дiтей, юнацтва та
молодi <<Романтию> (не танцюв€Lльнi колективи).

Мiсце проведення: ПЛоЩА перед оIДtiД (м. обухiв, мiкрорайон Пiщана).

СЕРЕЩА:
- 9.30 - запрошуються дiти, вчителi, MaTyci )^rHiB, що навчаються в 5_11

кJIасах Академiчного лiцею Nч5 Обухiвськоi мiськоi ради КиiЪськоi областi.
Мiсце проведення ТЕРИТОРIЯ АКАДЕМIЧНОГО ЛItЕЮ J\b5 Обухiвськоi
MicbKoi ради КиiвськоТ областi

- 12.00 - запрошуються учнi гiмназii, вчителi, Maryci yrHiB, а також yrHi
та вчителi Германiвськоi школи мистецтв, вихованцi спортивних секцiй
с. Германiвка. Мiсце проведення ТЕРИТОРIЯ БIJUI ГЕРМАНIВСЬКОi
ГIМНАЗIi Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi.
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- 19.30 - запрошуються дiти, вчителi Академiчного лiцею J\b4 Обухiвськоi
мiськоi ради Киiвськоi областi, творчi колективи МБК, учасники спортивних
секцiЙ, вок€tльних ансамблiв, вихованцi цирковоi студii, MaTyci вихованцiв.
Мiсце проведення: м-н Яблуневий ТЕРИТОРIЯ АКАДЕМIЧНОГО ЛILЩЮ Nл4
обухiвськоi Micbkoi ради Киiвськоi областi, ппоща перед МБк, за умови дощу -
спортивна заJIа МБК.

ЧЕТВЕР:
- 9.30 - Запрошуються )^rHi 5-11 класiв, вчителi Дкадемiчного лiцею ЛГs1

iM. А. С. Малишка Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi, Академiчного
лiцею J\Ъ2 Обухiвсъкоi MicbKoi ради Киiвськоi областi, Академiчного лiцею iM.
Володимира Мельника ОбухiвськоТ MicbKoi ради КиiЪськоi областi, MaTyci
Y^rHiB, а Також 1.,rHi та вчителi загЕLльноосвiтнiх закладiв с. Мала

лItЕем J\ъ 1

Вiльшанка, с. Перше Травня, с. Копачiв, с. ,Щолина, с ..Щерев'яна.
1чIlсце проведення: Lt,,yylluyDt перед АКАлВМlЧНИМ

iM. А.С. МАЛИШКА Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi.
Мiсце ТЕРИТОРUI АКАШМIЧНИМ

- 12.00 запроцryються учнi, вчителi загальноосвiтнього закJIаду
с. Красна Слобiдка, вихованцi творчих колективiв, спортивних секцiй,
вокЕtльних студiЙ, MaTyci вихованцiв. Мiсце проведення с. Красна Слобiдка,
ПЛОЩА перед Будинком культури с. Красна Слобiдка (за умови дощу - в
примiщеннi клубу).

- 19.00 - запрошуються працiвники ПрАТ <КиIвський картонно-паперовий
комбiнат> та представники структурних пiдроздiлiв Виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвсъкоi обалстi.

Мiсце проведення: ПЛОЩА перед ОI_ЦtIД (м. Обухiв, мiкрорайон Пiщана).

мiськоi територiальноТ громади Обухiвського району КиТвськоi областi.
Мiсце

Пiщана).
проведення: ПЛОIЦА перед ОIКIД (м. Обухiв, мiкрорайон

ПРИМIТКИ:
Щiти, якi займаються в творчих колективах, вокапьних сryдiях,

спортивних секцiях, приходять р€}зом з колективами. Щiти, якi не беруть yracTi
та е просто учнями ocBiTHix закладiв, приходять разом Ь закладами.

При собi мати головний убiр, пляшку з питною водою, якщо спортивна
з€Lла - то змiнне взуття, взяти ш€Lпъ чи рушник.

,Що участi у масовому заходi долучаються 1^rHi 5-11 класiв, а також MaTyci
вихованцiв загаJIьноосвiтнiх закладiв, MaTyci дiтей, якi вiдвiдують
хореографiчнi школи, творчi студii, спортивнi секцii, цирковi студiТ, BoK€uIbHo-
естраднi студii та yci бажаючi.

Керуючий справами Виконавчого
Обухiвськоi MicbKoi ради
киIвськоi областi В.I.Рогоза


