
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Ot 05. <ЛС/*> №

Про проведення телекіно - 
фестивалю „Злагода Форум”

З метою розвитку українського телекіномистецтва, національних 
традицій та культури, розглянувши листи Громадської організації „Злагода 
Форум” від 07.12.2012 вх. № 15/496 та управління культури та мистецтв 
Дніпропетровської міської ради від 23.01.2013 вх. № 15/496:

1. Дозволити Громадській організації „Злагода Форум” проведення
24.05.2013 - 29.05.2013 в місті Дніпропетровську І Міжнародного
телекінофестивалю „Злагода Форум”.

2. Покласти персональну відповідальність за дотримання вимог техніки 
безпеки, громадського порядку та санітарних норм під час проведення 
фестивалю (п. 1 цього розпорядження) на президента Громадської організації 
„Злагода Форум” Веретенникова В.О.

3. Управлінню культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради 
(Хорошилов Є.В.) сприяти Громадській організації „Злагода Форум” у 
вирішенні організаційних питань під час проведення фестивалю (п. 1 цього 
розпорядження).

4. Комунальному підприємству „СпецАТП” Дніпропетровської міської 
ради (Суханов Р.Д.) надати автобус для перевезення учасників під час 
проведення фестивалю (п. 1 цього розпорядження).

5. Департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної 
та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської 
міської ради (Свіренко O.A.) звернутися до Дніпропетровського міського 
управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області щодо забезпечення 
охорони громадського порядку та перекриття руху усіх видів транспорту (крім 
трамваю маршруту № 1 та транспорту гостей фестивалю) по просп. Карла 
Маркса від вул. Серова до вул. Половецької під час відкриття фестивалю
25.05.2013 з 16.00 до 18.00 та закриття фестивалю 28.05.2013 з 16.00 до 18.00 у 
Дніпропетровському академічному театрі опери та балету згідно з п. 1 цього 
розпорядження.



6. Департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради 
(Мовчан В.М.) організувати рух громадського транспорту об’їзними 
маршрутами під час відкриття (25.05.2013) та закриття (28.05.2013) фестивалю 
(п. 1 цього розпорядження) в Дніпропетровському академічному театрі опери та 
балету та звільнити майданчики для паркування автотранспорту на території, 
прилеглій до театру.

7. Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради 
(Рудяк О.О.) забезпечити чергування машини „швидкої допомоги” під час 
проведення фестивалю (п. 1 цього розпорядження).

8. Комунальному підприємству „Адміністративно-технічне управління” 
Дніпропетровської міської ради (Зайченко C.B.) забезпечити виготовлення та 
розміщення в обумовлених місцях банерів та сіті-лайтів з інформацією щодо 
проведення фестивалю (п. 1 цього розпорядження).

9. Прес-службі Дніпропетровської міської ради (Бабаченко Н.В.) 
забезпечити висвітлення фестивалю (п. 1 цього розпорядження) у засобах 
масової інформації.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника міського голови Зайцеву І.Г.

Міський голова с І.І. Куліченко


