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

про проведення заходів з нагоди 
відзначення державного свята 
Дня міжнародної солідарності 
трудящих - 1 Травня 

Враховуючи повідомлення Дніпропетровського обласного об'єднання 
профспілок (лист від 09.04.2013 вх. № 13/2769), громадських організацій та 
політичних партій про проведення у місті заходів з нагоди відзначення 
державного свята Дня міжнародної солідарності трудящих - 1 Травня та 
відповідно до службової записки начальника управління внутрішньої політики 
Дніпропетровської міської ради від 10.04.2013 вх. № 13/2769: 

1. Дозволити проведення 01.05.2013: 
- з 9.40 до 10.00 демонстрації по просп. Карла Маркса від вул. Сєрова до 

пл. В.І. Леніна (парний бік, непарний бік, пішохідна алея просп. Карла Маркса); 
- з 10.00 до 10.45 мітингу на пл. В.І. Леніна за участю керівництва області, 

міста та Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок; 
- з 11.00 до 12.00 мітингу на пл. В.І. Леніна за участю політичних партій та 

громадських організацій. 

2. Покласти персональну відповідальність за дотримання громадського 
порядку під час проведення заходів (п. 1 цього розпорядження) на відповідаль-
них, визначених Дніпропетровським обласним об'єднанням профспілок, 
громадськими організаціями та політичними партіями, що подали повідомлення 
на проведення заходів, згідно із списком (додається). 

3. Департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та 
оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій Дніпропетровської міської 
ради (Свіренко О.А.) звернутися до Дніпропетровського міського управління 
ГУМВС України в Дніпропетровській області щодо забезпечення охорони 
громадського порядку, безпеки дорожнього руху під час проведення заходів 
(п. 1 цього розпорядження) та перекриття руху транспорту (крім трамвайного 
маршруту № 1) 01.05.2013 з 9.30 до 10.00 по просп. Карла Маркса від 
вул. Сєрова до вул. Карла Лібкнехта (парний і непарний бік) та з 10.00 до 12.00 
від вул. Короленка до вул. Карла Лібкнехта (непарний бік). 



4. Департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради 
(Мовчан В.М.): 

4.1. Припинити діяльність автостоянки на пл. В.І. Леніна 01.05.2013 з 7.00 
до 16.00. 

4.2. Організувати рух громадського транспорту під час перекриття руху 
автотранспорту по просп. Карла Маркса. 

5. Прес-службі Дніпропетровської міської ради (Бабаченко Н.В.) про-
інформувати населення міста у засобах масової інформації про перекриття руху 
автотранспорту (п. З цього розпорядження). 

6. Департаменту комунального господарства та капітального будівництва 
Дніпропетровської міської ради (Лисий В.В.) підготувати пл. В.І. Леніна для 
проведення мітингів (п. 1 цього розпорядження), встановити два біотуалети та 
забезпечити прибирання площі після закінчення заходів. 

7. Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради 
(Рудяк 0 .0 . ) організувати чергування бригади «швидкої допомоги» під час 
проведення заходів (п. 1 цього розпорядження). 

8. Департаменту споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської 
міської ради (Тєрєхов П.В.) забезпечити : 

8.1. Припинення продажу торговельними підприємствами усіх форм 
власності алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, а також напоїв у скляній 
тарі в районі проведення заходів (п. 1 цього розпорядження). 

8.2. Припинення звукового супроводження трансляції реклами на 
світлодіодному екрані, розміщеному на ТЦ «Пассаж», під час проведення 
мітингів (п. 1 цього розпорядження). 

9. Комунальному підприємству «Адміністративно-технічне управління» 
Дніпропетровської міської ради (Зайченко С.В.) забезпечити припинення 
звукового супроводження трансляції реклами на світлодіодних екранах 
на пл. В.І. Леніна під час проведення мітингів (п. 1 цього розпорядження). 

10. Управлінню внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради 
(Стрижак В.М.) забезпечити встановлення сценічного обладнання 
на пл. В.І. Леніна та звукопідсилювальної апаратури. 

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
міського голови-керуючого справами виконкому міської ради Отченка М.М. 

Міський голова — — К у л і ч е н к о 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови 

Список 
відповідальних, визначених Дніпропетровським обласним об'єднанням 

профспілок, громадськими організаціями та політичними партіями, що подали 
повідомлення про проведення заходів з нагоди відзначення державного свята 

Дня міжнародної солідарності трудящих - 1 Травня 

1. Дубіль В.П. (Дніпропетровське обласне об'єднання профспілок). 

2. Водяний М.М. (Дніпропетровський міський комітет Комуністичної 
партії України). 

Начальник управління 
внутрішньої політики 
Дніпропетровської міської ради / і ^ В.М. Стрижак 


