КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
03.04.2013
⌐

м. Кривий Ріг

Про відзначення 238-ої річниці
від дня заснування м. Кривого
Рогу

№ 89-р

¬

З метою забезпечення високого рівня підготовки та відзначення 238-ої річниці від дня заснування м. Кривого Рогу, виховання почуття патріотизму, ушанування кращих представників територіальної громади, зміцнення культурних
традицій, формування та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді;
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Провести 25 травня 2013 року:
1.1 о 15.00 на пр-ті Металургів – виставку майстрів народної творчості;
1.2 о 18.30 на спортивному комплексі «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» – міське театралізоване свято з нагоди 238-ої річниці від дня заснування м. Кривого Рогу.
2. Затвердити план заходів з підготовки до відзначення 238-ої річниці від
дня заснування м. Кривого Рогу (додається).
3. Виконкомам районних у місті рад (Терьохін В.П., Коритнік В.В.,
Беззубченко В.В., Колесник І.В., Степанюк С.Д., Салтовська І.П., Рижков Є.В.)
організувати та провести 26 травня 2013 року урочисті районні заходи, святкові
програми з нагоди 238-ої річниці від дня заснування м. Кривого Рогу.
4. Відділам інформатизації виконкому міської ради, преси та інформації
апарату міської ради і виконкому (Білогай О.Ю., Косяк Н.М.), комунальному підприємству телерадіокомпанії «Рудана», редакції Криворізької міської комунальної газети «Червоний гірник» (Некрасова І.Ф., Калинюк О.В.) забезпечити
широке висвітлення ходу підготовки й проведення міських, районних заходів з
нагоди 238-ої річниці від дня заснування м. Кривого Рогу в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Бєрлін В.М.
Міський голова

Ю.Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
03.04.2013 №89-р
ПЛАН
заходів з підготовки до відзначення 238-ої річниці
від дня заснування м. Кривого Рогу
№
з/п
1

Термін
виконання
3

Назва заходу
2

Відповідальний

Контроль

4

5

І. Загальні заходи
1.1.

Забезпечити проведення організаційних заходів з підготовки до
святкування 238-ої річниці від
дня заснування м. Кривого Рогу.

До
24.05.2013

Бєрлін В.М.

1.2.

Визначити категорії запрошених
на міське свято, підготувати списки з урахуванням кількості запрошених представників міста,
керівників державних органів країни, області, інших міст України,
представників Криворізької діаспори, членів делегації з містапобратима Нижнього Тагілу.

До
23.04.2013

Мала Т.В.

Шовгеля О.М.

1.3.
1.3.1

Підготувати:
пропозиції щодо відзначення
кращих представників трудових
колективів міста обласними та
міськими нагородами;

До
16.04.2013,

Мала Т.В.,
керівники відділів, управлінь,
інших виконавчих органів
міської ради,
голови районних у місті рад,

Шовгеля О.М.,
заступники
міського
голови,

1.3.2

план проведення масових заходів, присвячених 238-ій річниці
від дня заснування м. Кривого
Рогу;

до
26.04.2013,

Медвідь Т.Г., Маляренко С.В.,
керівники відділів, управлінь,
інших виконавчих органів
міської ради,
голови районних у місті рад,

2
1

1.3.3

2

тексти:
- вітальних листівок із Днем міста;
- запрошення для участі в урочистих заходах, присвячених 238-ій
річниці від дня заснування м. Кривого Рогу, почесних гостей з міста-побратима Нижнього Тагілу;
- привітання жителів з 238-ою
річницею міста в засобах масової інформації;

1.4.

1.5.
1.5.1

1.5.2

3

4

5

до
22.04.2013,
до
25.04.2013,

Мала Т.В.,

Шовгеля О.М.,

до
14.05.2013,
дата розміщення –
23.05.2013 –
25.05.2013,
до
17.05.2013

- для виступу міського голови
Вілкула Ю.Г. на міському театралізованому святі з нагоди 238-ої
річниці міста.
Розподілити місця на спортивДо
ному комплексі «Металург» ко- 26.04.2013
мунального позашкільного навчального
закладу
«Дитячоюнацька спортивна школа №1»
згідно зі списками запрошених:
– на гостьових трибунах;
– для районних делегацій;
– для учасників театралізованого заходу.
Забезпечити:
перевезення на репетиції та місьЗ
ке театралізоване свято колекти- 08.04.2013,
вів художньої самодіяльності (за
окремим графіком), глядачів місь- 25.05.2013,
ким пасажирським транспортом;
запрошених для участі в святі
артистів;
проведення радіо- та телепередач, з 01.05.2013,
присвячених історії, сьогоденню
Кривого Рогу, трудовим досягненням криворіжців, ушануванню
видатних мешканців міста; роботу
постійно діючих рубрик «Кривому
Рогу-238» у Криворізькій міській
комунальній газеті «Червоний гірник», на комунальному підприєм-

Підпалько Т.А., Світличний О.В.,

Косяк Н.М.,

Маляренко С.В.,

Косяк Н.М.

Маляренко С.В.

Мала Т.В.,

Шовгеля О.М.,

Маляренко Л.О.

Бєрлін В.М.

Сінкевич С.Г., Гальченко А.В.,
Маляренко Л.О.,
Бєрлін В.М.,
голови районних у місті рад,

Косяк Н.М., Маляренко С.В.,
Некрасова І.Ф.,
Калинюк О.В.,

3
1

стві телерадіокомпанії «Рудана»;
2

3

4

5

1.5.3

виконання заходів із благоустрою території міста;

до
01.05.2013,

Катриченко О.В., Вербицький Г.П.,
голови районних у місті рад,

1.5.4

виготовлення:
- вітальних листівок «З Днем міста» та запрошень на міське театралізоване свято;

до
07.05.2013,

Мала Т.В.,

Шовгеля О.М.,

- перепусток вільного пересування стадіоном спортивного
комплексу «Металург» комунального позашкільного навчального
закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» під час проведення театралізованого свята для відповідальних за організацію та
проведення заходу й спеціальних
перепусток для автомобільного
транспорту;

до
15.05.2013,

Мала Т.В.,

Шовгеля О.М.,

1.5.5

високий рівень святкового оформлення міста відповідно до рішення виконкому міської ради
від 10.03.2010 №78 «Про проведення урочистостей та протокольних заходів у місті», у тому числі
виготовлення та розміщення постерів з тематичною соціальною
рекламою на біг-бордах, банерів з
вітаннями, прапорів розцвічування, тематичних вимпелів на
тролеях.

до
22.05.2013

1.6.
1.6.1

Ужити заходів щодо:
організації торговельного обслу- 08.04.2013 –
говування учасників репетицій 25.05.2013,
та святкової торгівлі під час
проведення свята на спортивному комплексі «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячоюнацька спортивна школа №1»;

1.6.2

матеріально-технічного забезпе- з 08.04.2013, Маляренко Л.О.,
чення театралізованого свята (за
окремим планом);

Медвідь Т.Г., Маляренко С.В.,
Гнатовський П.П., Гальченко А.В.
голови районних у місті рад

Рижкова І.О.,
голови районних у місті рад,

Світличний О.В.,

Бєрлін В.М.,

4

1.6.3

1

проведення репетицій на спорти- з 08.04.2013, Маляренко Л.О.,
вному комплексі «Металург» коКасимова Н.О.,
мунального позашкільного наКоваленко І.І.,
вчального
закладу
«ДитячоСутункін Д.С.,
юнацька спортивна школа №1» та
запасному полі (за графіком);
участі учнів шкіл, комунального
закладу освіти «Криворізький ліцей цивільного захисту», студентів вищих і учнів професійнотехнічних навчальних закладів у
репетиціях, святі (за графіком);

2

3

4

Бєрлін В.М.,

5

1.6.4

ремонту та, у разі необхідності,
оновлення глядацьких крісел і
покажчиків на спортивному
комплексі «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька
спортивна школа №1»;

до
24.05.2013,

Коваленко І.І.,
Степанюк С.Д.,
Сутункін Д.С.,

Бєрлін В.М.,

1.6.5

забезпечення належного санітарного стану та естетичного вигляду спортивного комплексу
«Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна
школа №1» і прилеглої до нього
території.

до
25.05.2013

Коваленко І.І.,
Бєрлін В.М.,
Катриченко О.В., Вербицький Г.П.
Степанюк С.Д.,
Сутункін Д.С.,

1.7.

Направити запрошення на свято
та вітальні листівки почесним
гостям згідно з визначеними категоріями.

До
17.05.2013

Мала Т.В.

Шовгеля О.М.

1.8.

Рекомендувати керівникам релігійних організацій провести молебні за Кривий Ріг у храмах, розташованих на території міста

25.05.2013

Медвідь Т.Г.,
голови районних у місті рад

Маляренко С.В.

ІІ. Міське театралізоване свято з нагоди
238-ої річниці від дня заснування м. Кривого Рогу
(25.05.2013, 18.30, спортивний комплекс «Металург»
КПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа № 1»)
2.1.
2.1.1

Забезпечити:
підготовку та проведення театралізованої програми за участі
кращих криворізьких виконавців,
творчих колективів художньої

25.05.2013,

Маляренко Л.О.,

Бєрлін В.М.,

5
1

самодіяльності;

2

3

4

5

2.1.2

громадський порядок, у тому чис- з 08.04.2013,
лі під час проведення репетицій;

Діхтяр Ю.С.;
Шматов С.В.
(за згодою),

Гальченко А.В.,

2.1.3

протипожежну безпеку;

25.05.2013,

Жупінас С.І.;
Хлівний О.А.
(за згодою),

Вербицький Г.П.,

2.1.4

паркування автотранспорту;

25.05.2013,

Діхтяр Ю.С., Гальченко А.В.,
Сінкевич С.Г.;
Панченко М.А.
(за згодою),

2.1.5

реєстрацію та розміщення запрошених на гостьовій трибуні;

25.05.2013,

2.1.6

чергування:

Шовгеля О.М.,

- медичних працівників під час
проведення репетицій (за окремим графіком) та театралізованого свята, у тому числі бригад
швидкої медичної допомоги;

25.05.2013, Світловський О.А.,

- відповідальних на входах у
спортивний комплекс «Металург» комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа
№1» з дотриманням пропускної
системи.

25.05.2013

Діхтяр Ю.С.;
Шматов С.В.
(за згодою)

Гальченко А.В.

Степанюк С.Д.,
Маляренко Л.О.,
Касимова Н.О.,
Коваленко І.І.,
Сутункін Д.С.,

Бєрлін В.М.,

2.2.

Ужити заходів щодо:

2.2.1

забезпечення радіофікації, енергопостачання, озвучення, освітлення, у тому числі аварійного,
під час репетицій та проведення
міського театралізованого свята;

25.05.2013,

святкового оформлення спортивного комплексу «Металург»
комунального
позашкільного
навчального закладу «Дитячоюнацька спортивна школа №1».

25.05.2013

2.2.2

Мала Т.В.,

за
окремим
планом,

Бєліков К.А.,

Коваленко І.І.,
Бєрлін В.М.,
Маляренко Л.О., Гальченко А.В.
Гнатовський П.П.,
Степанюк С.Д.,
Сутункін Д.С.

6

1

2.3.
2.3.1

2.3.2

2

4

5

Рижкова І.О.,

Світличний О.В.,

- новонароджених (візочки);

Благун І.М.,
Світловський О.А.,

Бєліков К.А.,

- першокласників (портфелі);

Маляренко Л.О.,
Касимова Н.О.,

Бєрлін В.М.,

Організувати та провести:
у ході театралізованого свята
щорічну благодійну акцію для:
- дітей соціально незахищених
категорій (подарунки);

трансляцію міського театралізованого свята на комунальному
підприємстві телерадіокомпанії
«Рудана» і в мережі Інтернет.

Керуюча справами виконкому

3

25.05.2013,

25.05.2013

Косяк Н.М., Маляренко С.В.
Некрасова І.Ф.;
Назіров Е.К.
(за згодою)

О.Шовгеля

