
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

21 травня   2019 року             м. Чернігів    № 74-р 

 

 

 

Про проведення  

Всеукраїнського велодня-2019 

у м. Чернігові 

 

 

 

 Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою пропагування активного відпочинку, здорового способу 

життя та популяризації інституту сім’ї та сімейних традицій: 

1. Провести 26 травня 2019 року Всеукраїнський велодень-2019 у 

м. Чернігові. 

2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення 

Всеукраїнського велодня-2019 у м. Чернігові (далі – організаційний комітет), 

що додається. 

3. Управлінню культури та туризму Чернігівської міської ради 

(Шевчук О. І.) забезпечити проведення Всеукраїнського велодня-2019 (далі-

захід). 

4. Управлінню охорони здоров’я Чернігівської міської ради 

(Кухар В. В.) забезпечити медичний супровід під час руху велоколони згідно 

схеми. 

5. Чернігівському міському відділу ДСНС України в Чернігівській 

області (Волков А. В.) забезпечити заходи протипожежної та техногенної 

безпеки під час проведення заходу. 

6. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської 

міської ради (Куц Я. В.) забезпечити прибирання території в місцях 

проведення заходу. 

7. Комунальному підприємству «Міськсвітло» Чернігівської міської 

ради  (Николенко В. М.), управлінню житлово-комунального господарства 

Чернігівської міської ради (Куц Я. В.) забезпечити підключення звукової 

апаратури до джерел електричного струму на Алеї Героїв. 

8. Управлінню патрульної поліції у Чернігівській 

області Департаменту патрульної поліції (Думич А. А.) вжити заходів з 
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організації безпеки дорожнього руху, забезпечення публічної безпеки і 

порядку у місцях проведення заходу.  

Забезпечити супровід колони велопробігу 26 травня 2019 року, згідно 

схеми. 

9. Чернігівському міського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області (Реберг В. К.) забезпечити 

публічну безпеку і порядок у місцях проведення заходу. 

10. Оплату видатків на проведення заходу здійснити згідно із 

затвердженими кошторисними призначеннями на 2019 рік по управлінням та 

відділам, комунальним підприємствам Чернігівської міської ради, 

відповідальним за проведення заходу. 

11. Прес-службі міської ради (Подорван А. Ф.), комунальному 

підприємству «Телерадіоагенство «Новий Чернігів» Чернігівської міської 

ради (Капустян О. І.) забезпечити висвітлення заходу. 

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови Ломако О. А. 

 

 

Міський голова         В. АТРОШЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


