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

О̂̂  04. № 

Про забезпечення нормальної ро-
боти міських підприємств і органі-
зацій та підтримки порядку в місті 
під час відзначення державних і 
релігійних свят у 2013 році 

З метою забезпечення сприятливих умов для відзначення державних і 
релігійних свят, згідно зі ст. 67 КЗпП України, враховуючи розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 19Л2.20І2 № 1043-р "Про перенесення 
робочих днів у 2013 році" та міського голови від 29.12.2012 № 1224-рк "Про 
перенесення робочих днів у 2013 році": 

1. Установити чергування першого заступника міського голови, секретаря 
міської ради, заступників міського голови, заступника міського голови -
керуючого справами виконкому міської ради згідно із щомісячними графіками 
чергувань у 2013 році, затвердженими міським головою. 

2. Керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств та 
організацій міста, головам районних у місті рад: 

2.1. Забезпечити безперебійну роботу підпорядкованих підприємств та 
організацій транспорту, охорони здоров'я, торгівлі, побуту, комунального 
господарства, охорони правопорядку та інших підприємств, що обслуговують 
населення і забезпечують нормальну життєдіяльність міста. 

2.2. Видати накази і розпорядження про організацію цілодобового 
чергування відповідальних чергових та надати копії зазначених документів 
управлінню діловодства Дніпропетровської міської ради (к. 111) за 5 робочих 
днів до початку свята. 

2.3. Створити бригади забезпечення стійкої та безаварійної роботи 
об'єктів міського господарства, забезпечити їх необхідними механізмами, 
транспортом та пальним. 

3. Департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради 
(Мовчан В.М.) забезпечити безперебійне перевезення пасажирів по місту, до 
транспортних вузлів та місць масового відпочинку відповідно до розкладів 
руху. 



4. Дніпропетровському міському управлінню ГУ МВС України в 
Дніпропетровській області (Чистяков П.М.) вжити заходів, що спрямовані на 
забезпечення охорони громадського порядку в місті. 

5. Департаменту комунального господарства та капітального будівництва 
Дніпропетровської міської ради (Лисий В,В,) забезпечити своєчасне очищення 
проїзної частини, тротуарів, площ та дворів. 

6. Дніпропетровським міським електричним мережам ПАТ "ДТЕК 
Дніпрообленерго" (Басил'єв Ю.І.) забезпечити безперебійну та безаварійну 
роботу систем електропостачання. 

7. Комунальному підприємству "Дніпроводоканал" Дніпропетровської 
міської ради (Орел К.Є.) забезпечити безперебійне водопостачання та 
безаварійну роботу насосних станцій. 

8. Публічному акціонерному товариству "Дніпрогаз" (Френкель Ю.Д.) 
забезпечити контроль за газопостачанням та вжити заходів безпеки, які б 
виключили виникнення аварій. 

9. Комунальному підприємству Дніпропетровської міської ради "Міське 
управління справами" (Миронов Ю.В.) забезпечити протипожежну безпеку та 
охорону приміщень міської ради. 

10. Комунальному підприємству "СпецАТП" Дніпропетровської міської 
ради (Суханов Р.Д.) забезпечити організацію роботи водіїв відповідно до 
замовлень керівництва міської ради. 

11. Департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної 
та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської 
міської ради (Свіренко О.А.) приділити особливу увагу оперативному 
подоланню наслідків, викликаних можливими природними явищами. 

12. Керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств міської 
ради, міських служб, головам районних у місті рад погоджувати з керівництвом 
міської ради виїзд у зазначені дні за межі міста. 

13. Розпорядження міського голови від 10.04.2012 № 198-р "Про 
забезпечення нормальної роботи міських підприємств і організацій та 
підтримки порядку в місті під час відзначення державних та релігійних свят у 
2012 році" зняти з контролю. 

14. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

Міський голова "" І.І. Куліченко 


