
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET
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J.

розпоряджЕнням /а

вiд 05 сiчня 2022 року

Про вiдзначеннrl свята Рiздва Христового
на територii Обухiвськоi MicbKoi територiалъноi громади

м. Обухiв

Вiдповiдно до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 та пiдпункry 10 гryнкry б
cTaTTi 32 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, рiшення
Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi J\b 502-18-VIII вiд |7 грудня 2021

року кПро затвердження кошторису на виконання заходiв Комплексноi
Програми культурно-мистецьких заходiв на територii Обухiвськоi MicbKoT
територiальноi громадина2021-2025 роки на першочерювi заходи у 2022 роцЬ:

Вiддiлу культури, нацiональностей та релiгiй Виконавчого KoMiTery
ОбухiвськоI мiськоi ради КиiЪськоi областi органiзувати проведеншI
культурно-мистецького заходу на вiдзначення свята Рiздва Христовою 08
сiчня 2022 рощу о 12:00 бiля мiсъкого бювету на мiкрорайонi Пiщана м.
Обухiв; щедрий вечiр 13 сiчня 2022 року о 14:00 в примiщеннi клгубу с.
Ленди.
Управлiнню економiки Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi ради
Киiвсъкоi областi рекомендувати пiдприемствам громадського харчування та
торгiвлi 08 сiчня 2022 року взяти )лIасть у проведеннi заходу та забезпечитI{
продаж широкою асортименту ToBapiB народного споживання у
вiдповiдностi до норм санiтарного законодавства з .11:00 до завершення
заходу.
У мiсцях проведеннrI заходiв дозволити здiйснювати торгiвлю тютюновими
виробами, пивом та алкогольними напоями вiдповiдно до пункту 2.4. роздiлу
2 Порядщу щодо встановлення обмежень продажу пива (KpiM
безалкогольного), аJIкоголъних, слабоалкогольних напоiв, вин
столових суб'ектами господарювання (KpiM закладiв ресторанною
господарства) на територii Обухiвськоi MicbKoi ради, затвердженою

рiшенням Обухiвськоi MicbKoi ради вiд 2б.0б.2018 J\Ъ83 1-36-VII
4. Фiнансовому управлiнню Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi ради

забезпечити фiнансування заходу вiдповiдно до програми та згiдно з
затвердженим кошторисом.



5. Обухiвському районному управлiнню полiцii гу нП УкраiЪи в КиIвськiй
ОбЛаСТi, КП ОМР <<Обухiвська MicbKa вартa>) здiйснити перекриття
ВНУТРiшньоi дороги по вул. Киiвська (вiд бювеry до автобусноi зупинки в
напрямку центру MicTa) та забезпечити охорону |ромадською порядку пiд
час проведення заходу бiля бювету на мiкрорайонi Пiщана 08 сiчня 2022
року з 10:00 до закiнчення заходу.

6. КомунuшъномУ некомерцiйномУ пiдприемствУ Обу<iвськоi MicbKoi Ради
<ОбУХiвсЬкоМу MicbKoMy центру первинноi медико-санiтарноi допомоги>
органiзувати черryвання автомобiля швидкоi допомоги 08 сiчня 2о22 року з
11:30 пiд час проведення заходу бiля бювеry на мiкрорайонi Пiщана м.
Обухiв до закiнченнrl святкування.

7. ТОВ <<Мiський житловий центр>> надати допомоry з пiдготовки та органiзацii
IryльТУрно-розваж€Lпьного заходу, забезпечити прибирання територiТ на
МiКРОрайонi Пiщана та черryвання електромонтера пiд час пiдготовки та
святкування 08 сiчня 2022 року з l1:00 до закiнчення заходу бiля бювету на
мiкрорайонi Пiщана м. Обухiв.

8. Засобам масовоi iнформацii забезпечити широке висвiтлення заходiв з
Вiдзначення свята Рiздва Христовоrо на вебсайтi MicbKoi ради та у
соцмережах.
КОнтроль За виконаннrIм даного розпорядження покJIасти на заступника
мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Обу<iвськоi MicbKoi
ради Киiвськоi областi AHToHiHy ШЕВЧЕНКО.

9.

Обухiвський мiсъкий голова олександр ЛЕВЧЕНкG

Вик: Кирлан Я.Ю. 06796112|77


