
 

Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Рішення

  від    21  січня  2014 р.                                           №  26

м. Знам`янка
Про розгляд  повідомлення 
Знам’янської міської організації
Політичної партії "УДАР" про 
проведення автопробігу  

           Розглянувши повідомлення Знам'янської міської організації Політичної партії "УДАР" 
(Український Демократичний Альянс за Реформи)  про проведення 22 січня 2014 року   з 
10.00 до 11.00 автопробігу, присвяченого Дню Соборності України, маршрут руху 
автоколони – міський Палац культури - залізничний вокзал – КП «Знам’янська обласна 
бальнеологічна лікарня» – смт. Знам’янка Друга – міський Палац культури,  орієнтовна 
кількість учасників автопробігу – до 20 автомобілів, відповідальний за проведення – голова 
Знам'янської міської організації Політичної партії "УДАР" Корчинський Максим 
Ярославович,  керуючись Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту 
безпеки громадян» від 21.01.2014 року, ст. 38, ч. 1, п. б, п/п 3 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Взяти до відома повідомлення Знам'янської міської організації Політичної партії 
"УДАР" (Український Демократичний Альянс за Реформи)  про проведення  22 січня 
2014 року   з 10.00 до 11.00 автопробігу, присвяченого Дню Соборності України при 
умові виконання Знам’янською міською організацією Політичної партії «Удар» 
узгодження умов та порядку руху автомобілів більше п’яти транспортних засобів із 
Знам’янським міським відділом УМВС України в Кіровоградській області. Маршрут 
руху автоколони – міський Палац культури - залізничний вокзал – КП «Знам’янська 
обласна бальнеологічна лікарня» – смт. Знам’янка Друга – міський Палац культури.

2. Знам’янському міському відділу міліції УМВС України в Кіровоградській області  
(нач. Рудь С.В.)  на час проведення автопробігу забезпечити  супровід автоколони в 
межах міста Знам’янки та смт. Знам’янка Друга, охорону громадського порядку, 
особистої і майнової безпеки громадян.

3. Попередити голову Знам'янської міської організації Політичної партії "УДАР" 
(Український Демократичний Альянс за Реформи)  М. Корчинського, що у разі 
невиконання Знам’янською міською організацією Політичної партії «Удар» вимог 
щодо узгодження із Знам’янським міським відділом УМВС України в 
Кіровоградській області умов та порядку руху транспортних засобів наступає 
адміністративна відповідальність передбачена частиною 5 статті 122 КУпАП, 
введеним в дію  Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 



судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів 
захисту безпеки громадян» від 21.01.2014 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю міськвиконкому (нач. Загородня В.Г.).

                            Міський голова                                                 І.Крижановський 


