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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від “17” квітня 2012 року                      № 257 
 

м. Кіровоград 
 
 
Про організацію демонстрації 
1 травня 2012 року 
 

Керуючись ст. 39 Конституції України, ст. 38 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи повідомлення 
Кіровоградської міської організації ветеранів України, Кіровоградського 
міського комітету Комуністичної партії України, Федерації профспілок 
Кіровоградської області, Кіровоградської міської організації Партії регіонів, 
Кіровоградської обласної профспілкової організації Всеукраїнської 
професійної спілки харчової та переробної промисловості, виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради  

  
В И Р І Ш И В: 

 
 1. Взяти до відома повідомлення Кіровоградської міської організації 

ветеранів України, Кіровоградського міського комітету Комуністичної партії 
України про проведення 1 травня 2012 року з 10.00 до 12.00 в місті 
Кіровограді першотравневої демонстрації та мітингу на площі Богдана 
Хмельницького, Федерації профспілок Кіровоградської області, 
Кіровоградської міської організації Партії регіонів, Кіровоградської обласної 
профспілкової організації Всеукраїнської професійної спілки харчової та 
переробної промисловості про проведення 1 травня 2012 року з 10.00 до 
11.30 року в місті Кіровограді першотравневої демонстрації. 

 2. Погодити збір демонстрантів: 
від Кіровоградської міської організації ветеранів України – по                 

вул. Великій Перспективній від вул. Шевченка до вул. Гагаріна з 9.00 до 
10.00, початок руху колони – о 10.00. Відповідальність за шикування колони 
покласти на першого заступника голови ради Кіровоградської міської 
організації ветеранів України Зуєва В.С.; 

від Кіровоградського міського комітету Комуністичної партії України – 
по вул. Гагаріна від вул. Великої Перспективної до вул. Пашутінської з               
9.00 до 10.00. Відповідальність за шикування колони покласти на другого 
секретаря Кіровоградського міського комітету Комуністичної партії України              
Грачова Ю.В.; 
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від Федерації профспілок Кіровоградської області – по вул. Гагаріна від 
вул. Великої Перспективної до вул. В’ячеслава Чорновола з 9.00 до 10.00. 
Відповідальність за шикування колони покласти на заступника голови 
Федерації профспілок Кіровоградської області Чайку М.І.; 

від Кіровоградської міської організації Партії регіонів – по                      
вул. Єгорова від вул. Великої Перспективної до вул. Пашутінської з 9.00 до 
10.00. Відповідальність за шикування колони покласти на заступника голови 
Кіровоградської міської організації Партії регіонів Ковальчука В.І.; 

від Кіровоградської обласної профспілкової організації Всеукраїнської 
професійної спілки харчової та переробної промисловості – по                      
вул. Єгорова від вул. Великої Перспективної до вул. В’ячеслава Чорновола з 
9.00 до 10.00. Відповідальність за шикування колони покласти на в.о. голови 
Кіровоградської обласної профспілкової організації Всеукраїнської 
професійної спілки харчової та переробної промисловості Лобанова Є.В. 

 3. Рух колон здійснювати по вулиці Великій Перспективній у 
наступному порядку:  

Кіровоградська міська організація ветеранів України, Кіровоградський 
міський комітет Комуністичної партії України, Федерація профспілок 
Кіровоградської області, Кіровоградська міська організація Партії регіонів, 
Кіровоградська обласна профспілкова організація Всеукраїнської 
професійної спілки харчової та переробної промисловості.  

 4. Кіровоградському міському відділу УМВС України в 
Кіровоградській області (Тимченко В.О.) забезпечити охорону громадського 
порядку, управлінню розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської 
ради (Гонтарь О.А.) 1 травня 2012 року заборонити рух транспорту з 9.00 до 
10.40 по вул. Великій Перспективній від просп. Комуністичного до              
пров. Василівського, ввівши в дію схему руху транспорту, затверджену 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 10 грудня 
2003 року № 1498 “Про затвердження схеми руху транспорту в центральній 
частині міста під час надзвичайних подій”, з 10.20 до 12.00 – по                          
вул. Преображенській від вул. Великої Перспективної до вул. В’ячеслава 
Чорновола, на період проведення мітингу частково заборонити рух 
транспорту по площі Богдана Хмельницького, а саме з боку Будинку побуту 
“ Інгул” від вул. В’ячеслава Чорновола до вул. Острівської. 

5. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку (Гонтарь О.А.), відділу 
по роботі із засобами масової інформації Кіровоградської міської ради              
(Якунін С.В.) повідомити про зміни в русі транспорту зацікавлені 
транспортні підприємства та мешканців міста. 

6. Відповідальність за організацію та проведення демонстрації 
покласти відповідно на керівників організацій, що подали повідомлення, 
Вієвського В.М., Шаповалову В.Ф., Петрова С.Ю., Тітова Ю.О.,               
Лобанова Є.В., попередивши їх про неприпустимість дій 
антиконституційного характеру під час проведення заходів. 

7. Контроль за координацією руху колон учасників демонстрації 
покласти на працівників відділу з питань внутрішньої політики 
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Кіровоградської міської ради: Грищенко Н.А. (колона Кіровоградської 
міської організації ветеранів України, колона Кіровоградського міського 
комітету Комуністичної партії України), Копцева А.Є. (колона Федерації 
профспілок Кіровоградської області), Горбенко О.А. (колона Кіровоградської 
міської організації Партії регіонів, колона Кіровоградської обласної 
профспілкової організації Всеукраїнської професійної спілки харчової та 
переробної промисловості). 

8. Відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради              
(Чорна Н.М.) забезпечити супровід колони демонстрантів муніципальним 
духовим оркестром. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
Кіровоградської міської ради Волкова І.В. та першого заступника міського 
голови Дзядуха В.О. 
 
 
Міський голова            О.Саінсус    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копцев 24 08 85 


