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

Про проведення масового 
заходу 17.05.2013 

Відповідно до листа Дніпропетровської міської організації Партії регіонів 
від 14.05.2013 вх. № 13/4217 щодо проведення 17.05.2013 акції "Фашизм в 
Україні не пройде! В Європу - без фашистів!" з ходою та мітингом: 

1. Дозволити Дніпропетровській міській організації Партії регіонів 
провести 17.05.2013 з 9.00 до 11.00 акцію "Фашизм в Україні не пройде! В 
Європу - без фашистів!" з ходою та мітингом за маршрутами: 

- вул. Маршала Малиновського, 2 (ТРЦ "Вавілон") - вул. Маршала 
Малиновського, 60 (пам'ятник льотчикам 17-ї повітряної армії); 

- вул. Героїв Сталінграда, 25 (Парк ім. Богдана Хмельницького) — 
вул. Титова — сквер 40-річчя Перемоги; 

- просп. Карла Маркса, 19 (пам'ятник Ломоносову М.В.) — 
просп. Карла Маркса (монумент "Вічна Слава"); 

- вул. Березинська, 4 (НВК № 139) — вул. Янтарна (кладовище, меморіал 
загиблим воїнам); 

- просп. Карла Маркса, 72А (Театр опери та балету) — просп. Карла 
Маркса — вул. Столярова (пам'ятник Столярову М.С.); 

- вул. Академіка Янгеля (погруддя двічі Героя Соціалістичної Праці 
Янгеля М.К.) — вул. Енергетична (меморіал жертвам нацистського 
терору); 

~ вул. Комунарівська, 2Б — вул. Набережна Заводська (пам'ятник воїнам 
152-ї стрілецької дивізії); 

- вул. Космонавта Волкова, 14 (перехрестя з вул. 60-річчя Жовтня) — 
вул. Космонавта Волкова (острів Слави). 

2. Покласти персональну відповідальність за дотримання вимог техніки 
безпеки та громадського порядку під час проведення заходу (п. 1 цього розпо-
рядження) на заступника голови Дніпропетровської міської організації Партії 
регіонів Позднякова О.А. 



3. Департаменту комунального господарства та капітального будівництва 
Дніпропетровської міської ради (Лисий В.В.) підготувати місця для проведення 
заходу (п. 1 цього розпорядження), забезпечити встановлення біотуалетів та 
прибирання території після закінчення заходу. 

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

5. 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 та перекриття дорожнього руху під час 
проведення заходу (п. 1 цього розпорядження). 

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

Міський голова ^ ^ 1.1. Куліченко 

В.о.міського голови ^ Г М.В.Романенко 


