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З метою забезпечення стабільної життєдіяльності міста, належного
порядку та безперебійної роботи життєво важливих об’єктів у святкові та
вихідні дні 01 – 07 січня 2014 року, створення сприятливих умов для
святкування 01 січня Нового року, 07 січня – Різдва Христового; керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року №920-р «Про
перенесення робочих днів у 2014 році»:
1. Головам районних у місті рад Терьохіну В.П., Коритніку В.В.,
Беззубченку В.В., Колеснику І.В., Степанюку С.Д., Салтовській І.П., Рижкову
Є.В., керівникам відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради
організувати безперебійну роботу підпорядкованих підприємств, установ та
організацій
енерго-,
тепло-,
водопостачання,
житлово-комунального
господарства, транспорту, охорони здоров’я, харчової промисловості, торгівлі й
інших життєво важливих об’єктів у святкові та вихідні дні 01 – 07 січня 2014
року. Видати з цих питань відповідні розпорядження, накази та розробити
необхідні заходи.
Про позаштатні ситуації невідкладно повідомляти відповідального
чергового виконкому міської ради за телефоном: 74-00-00.
2. Організувати у виконкомах міської ради та районних у місті рад
чергування відповідальних працівників.
3. Головам районних у місті рад у термін до 25.12.2013 надати до
виконкому міської ради на електронні адреси: mvk99@ukrpost.ua,
radakr@ukrpost.ua затверджені графіки чергування.
4. Рекомендувати у святкові та вихідні дні 01 – 07 січня 2014 року:

2
4.1. Криворізькому міському управлінню Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області
(Шматов С.В.) забезпечити належний громадський порядок на підприємствах, в
установах, організаціях, що створюють умови, необхідні для життєдіяльності
міста.
4.2. Криворізькому міському управлінню Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області
(Агафонов В.В.), 3-му державному пожежно-рятувальному загону Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (Хлівний О.А.) спільно із суб'єктами господарювання вжити
необхідних заходів з пожежної безпеки та приділити особливу увагу подоланню
наслідків, що можуть бути викликані природними явищами.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
міського голови, керуючу справами виконкому міської ради відповідно до
розподілу обов’язків.

Міський голова
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