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м. Обухiв

Про пiдготовку та вiдзначення 659-i рiчницi MicTa Обухiв

Вiдповiдно до рiшення Обухiвськоi MicbKoi ради КиIвськоi областi вiд
24.|2.2020 }tb 67-З-VIII кПро затвердження Комплеконоi Програми культурно мистецьких заходiв на територii Обухiвськоi мiсъкоi територiальноi громади на
202|-2025 роки) iз змiнами, внесеними рiшеннrlми Обухiвськоi мiськоi ради
Киiвськоi областi Ng 252-9-VШ вiд 22.04.2021, J\b 355-13-VIII вiд 12.08.202l,
рiшення Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi вtд24.|2.2020 М 66-03-VIII
<Про затвердженнrI Комплексноi Програми вiдзначення державних та
професiйних свяъ ювiлейних д?т, видаткiв на представництво та
спiвробiтництво, заохочення та заслуги перед Обухiвською мiською
територiальною громадою на 202|-2025 роки)>, пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 та
пiдпункry 10 пункry б cTaTTi З2 Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в
YKpaTHi> та з метою належного вiдзначення б59-i рiчницi MicTa Обухiв:

t. Вiддiлу культури, нацiональностей та релiгiй Виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi органiзувати проведення

святкових заходiв до 659-i рiчницi вiд дня заснування MicTa Обухiв 17 та 18
вересня 2021 року.

2. Управлiнню економiки Виконавчою KoMiTery ОбухiвськоI мiськоi ради

Киiвськоi областi рекомендувати пiдприемствам громадського харчування та
торгiвлi 18 вересня 2021 року взяти участь у проведеннi заходiв та
забезпечити продаж широкого асортименту ToBapiB народного споживання у
вiдповiдностi до норм санiтарного законодавства.

З. У мiсцях

проведеннrI заходiв дозволити здiйснювати торгiвлю тютюновими
виробами, пивом та аJIкоголъними напоями вiдповiдно до пункту 2.4. роздiлу
(KpiM
встановлення обмежень продажу
Порядку щодо
алкогольних, слабоалкогольних напоiв, вин
безалкогольного),
господарювання (KpiM закладiв ресторанного
столових суб'ектами
господарства) на територiТ Обухiвськоi мiсъкоi ради, затверДженоГо
рiшенням Обухiвсъкоi MicbKoT ради вiд 26.06.2018 JYs8З 1-3б-УII

пива

4. Вiддiлу молодi, фiзичноi культури та спорту Виконавчою KoMiTery
Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi органiзувати та провести

спортивнi заходи <<Щень позитиву>>, <<Молодь-фест>> у рамках вiдзначення
659-i рiчницi вiд дня заснування MicTa Обухiв l7 вересня 202l року.

5. Фiнансовому управлiнню Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi мiськоi ради
Киiвськоi: областi забезпечити фiнансування заходiв з нагоди вiдзначення
659-i рiчницi до ,Щня MicTa вiдповiдно до програм та згiдно з затвердженими
кошторисами.

6. Вiддiлу органiзацiйно-кадровоi роботи Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoi ради КиТвськоi областi забезпечити зустрiч, супровiд та умови
перебування делегацiй з iнших MicT.

7. Вiддiлу органiзацiйно-кадровоi роботи Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi

MicbKoi ради КиТвськоТ областi забезпечити органiзацiю привiтання почесних
громадян MicTa, ювiлярiв, молодяц кращих працiвникiв MicTa iз вруrенням
нагород i цiнних подарункiв за заслуги перед MicToM та з нагоди вiдзначення
659-i рiчницi MicTa.

8. Обухiвському районному управлiнню полiцii ГУ НП в Киiвськiй областi
комунальному пiдприемству Обухiвськоi мiськоi ради <Обухiвська MicbKa
BapTD) забезпечити:
1б вересня:

- охорону сцени на мiкрорайонi П,iщана (територiя бiля Обухiвсъкого центру
культури i дозвiлля) пiд час iT монтування з 20:00 до демонтажу 19 вересня
2021' року;
17 вересня:

- охорону

|ромадського порядку
мешканцiв Обухова до Дня MicTa

пiд час проведеннrI нагородження
в примiщеннi Обухiвського центру

культури i дозвiлля з 14:00 ("ул. Киiвська, ||7);
- охорону громадського порядку пiд час проведеннrI святкового молодiжного
заходу кЩень позитиву>, <Молодь-фесТ> у purnu" вiдЙачення 659-i рiчницr
Щня MicTa на майданчику бiля Обухiвського центру кулътури i дозвiлля на
мiкрорайонi Пiщана з 18:00 до 2З:00;
- охорону сцени на мiкрорайонi Пiцдана (територiя бiля Обухiвського центру
культури i дозвiлля)з22:00 до 09:00 18 вересня2021' року;
18 вересня:
охорону громадського порядку пiд час формування зони презентацii
старостинсъких округiв, оформлення ярмарку майстрiв народноi та c1..racHoT
творчостi, хореографiчноi композицii з вишитими рушниками <Рiдна мати
моя)) та пlд час проведення урочисто1 та концертно1 програм на мlкрораион1
Пiщана з 08:00 до 24:00;

-

-

посилену охорону та додатковi сили для охорони головноi сцени на
мiкрорайонi Пiщана пiд час проведення концертноi програми за r{астю

професiйних артистiв з 14:00 до 24:00;
- охорону сцени на мiкрорайонi Пiщана з 24:00 до ii демонтажу 19 вересня
202| року;
- реryлювання та перекриття дорожнього руху:
18 вересня202| року з 07:00 до 24:00 по внутрiшнiй дорозi мiкрорайону N2;
18 вересня 2021 року з 13:45 до 16:00 - по вулицi Киiвськiй вiд повороту на
вулицю Миру та повороту на мiкрорайон Лiкарня.

9. Комунальному некомерцiйному пiдприемству Виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi кОбухiвський мiський центр
первинноi медико-санiтарноi допомоги) органiзувати та забезпечити

черryвання лiкаря, вжиття необхiдних заходiв для забезпечення надання у
повному обсязi медичноi допомоги та лiкувально-профiлактичних заходiв
yciM присутнiм 17 вересня 2021 року з 18:00 до 23:00 на територii бiля
Обухiвсъкого центру культури i дозвiлля мiкрорайону Пiщана; 18 вересня
202I року з 13:45 до 24:00 на майданчику перед Обухiвським центром
культури i дозвiлля мiкрорайону Пiщана.

1O.Обухiвськiй станцii екстреноi медичноi допомоги та медицини катастроф комунаJIьного закладу Киiвсъкоi обласноi ради <<Киiвський обласний центр
екстреноi медичноi допомоги) органiзувати чергування карети швидкоi
допомоги та забезпечити чергування лiкаря 17.09.2021 з 18:00 до 23:00 та
18.09.2021 з 1З:00 до 24:00 на майданчику перед Обухiвським центром
культури i дозвiлля мiкрорайону ПiritaHa.

l1.Обухiвському районному сектору головного управлiння державноi служби
з надзвичайних сиryацiй Украiни у Киiвськiй областi органiзуватl:
чергування автомобiля пожежноi охорони |7.09.2021 з 18:00 до 2З:00 та
18.09.2021 з 1З:45 до 24:00 на майданчику перед Обухiвським центром
культури i дозвiлля мiкрорайону Пiщана.
1

2.ТОВ кМiський житловий центр>>, ПП <Обухiвмiськвторресурси) забезпечити
прибирання територii у мiсцях проведення заходiв та забезпечити черryвання
електромонтера пiд час монтування сцени l7 вересня2021рощу з 08:00 до
09:00 18 вересн я 2021 року та у мiсцях проведення масових заходiв 18
вересня 202| року згiдно з Програмою заходiв.

масовоi iнформацii забезпечити широке висвiтлення заходiв з
вiдзначення 659 - i рiчницi Дня MicTa Обухiв на шпЕLIIьтах газети
<Обухiвськi BicTi>, офiцiйному сайтi Обухiвськоi мiсъкоi ради та у

13.Засобам

соцмережах.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покJIасти на заступника
мiського голови з питанъ дiяльностi виконавчих органiв Обухiвсъкоi MicbKoi
ради AHToHiHy ШЕВЧЕ,НКО.
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