
           

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

Рішення  

від    26     червня    2015 року                                                                 № 199 

м. Знам’янка 

 

Про  надання дозволу  

на проведення масового 

заходу – Хресного Ходу 

 

    Розглянувши повідомлення благочинного Знам’янського округу протоієрея Мазурка 

Василя Максимовича про надання дозволу на проведення масового заходу – Хресного 

Ходу «За мир в Україні» у рамках святкування 100-річчя представлення 

рівноапостольного князя Володимира 2 липня 2015 року о 15.00 від приміщення церкви 

Преподобного Сергія Радонезького (м. Знам’янка, вул. Трудова, 14) до приміщення 

церкви Святої мучениці Тетяни ( вул. Фрунзе, 55а). Очікувана кількість учасників до  200  

осіб, відповідальний за  проведення заходу -  Мазурок Василь Максимович, благочинний 

Знам’янського округу, керуючись ст.39 Конституції України, 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. Надати дозвіл благочинному Знам’янського округу протоієрею Мазурку В.М. на 

проведення  масового заходу – Хресного Ходу «За мир в Україні» у рамках 

святкування 100-річчя представлення рівноапостольного князя Володимира 2 липня 

2015 року о 15.00 від приміщення церкви Преподобного Сергія Радонезького (м. 

Знам’янка, вул. Трудова, 14) до приміщення церкви Святої мучениці Тетяни ( вул. 

Фрунзе, 55а). 

2. Рекомендувати Знам’янському міському відділу міліції УМВС України в 

Кіровоградській області (нач. Гулий А.А.) забезпечити охорону громадського 

порядку, особистої і майнової безпеки громадян на час проведення  масового заходу 

- Хресного Ходу «За мир в Україні» 2 липня 2015 року о 15.00 від приміщення 

церкви Преподобного Сергія Радонезького (м. Знам’янка, вул. Трудова, 14) до 

приміщення церкви Святої мучениці Тетяни ( вул. Фрунзе, 55а). 

3. Рекомендувати відділенню ДАІ з обслуговування м. Знам’янка та Знам’янського 

району при УМВС України в Кіровоградській області (нач. Панов О.О.) забезпечити 

безпеку дорожнього руху  та супровід колони вулицями Трудової, Жовтневої, 

Фрунзе під час  проведення  масового заходу -  Хресного Ходу «За мир в Україні» 2 

липня 2015 року о 15.00 від приміщення церкви Преподобного Сергія Радонезького 

(м. Знам’янка, вул. Трудова,14) до приміщення церкви Святої мучениці Тетяни  

(вул. Фрунзе, 55а). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ інформаційної  

діяльності та комунікацій з громадськістю міськвиконкому (нач. Загородня В.Г.). 

 

 

  Заступник міського голови    А.Заруцький 

 


