
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 13.03. 2013 р              № 116 

 

Про підготовку та проведення свята Масляної  

у Дніпровському районі м. Києва 

 

       Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

та з метою відродження, популяризації кращих традицій, звичаїв та 

обрядів українського народу, організації змістовного дозвілля громадян у 

дні народних свят : 

 

     1. Провести 16 березня 2013р. свято Масляної о 12.00 на майдані біля 

Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва                          

(вул. Алма-Атинська, 109, мікрорайон ДВРЗ).  

 

     2. Управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації організувати 

виступи майстрів мистецтв, художніх колективів, масово-розважальні 

програми. 

 

     3. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації організувати під час проведення свята 

Масляної спортивні конкурси, змагання серед мешканців району. 

 

     4. Управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації забезпечити участь школярів у святі Масляної. 
 

     5. Відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації: 

    1) організувати і провести 16 березня 2013р. з 9.00 до 16.00 по вул. 

Алма-Атинській ярмарок з продажу продовольчих та промислових 

товарів; 

     2) святкову торгівлю 16-17 березня 2013р. на території зони відпочинку 

«Молодіжна» в парку культури та відпочинку «Гідропарк» під час 

проведення Свята Масляної.  
 

     6. Комунальному підприємству «Шляхово-експлуатаційне управління 

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 



Дніпровського району м. Києва» до 16 березня 2013р. привести у 

належний стан територію по вул. Алма-Атинській та надати елементи 

загородження для обмеження проїзду автотранспорту на майдані біля 

Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва. 
 

     7. Дніпровському РУ ГУ МВС України в м. Києві спільно з 

Дніпровським районним у м. Києві формуванням громадського 

забезпечити охорону громадського порядку під час проведення свята 

Масляної: 

     1) 16 березня 2013р. з 12.00 до 15.00 по вул. Алма-Атинська, 109; 

     2)16-17 березня 2013р. на території зони відпочинку «Молодіжна» в 

парку культури та відпочинку «Гідропарк». 
 

     8. Відділу ДАІ з обслуговування Дніпровського району при УДАІ ГУ 

МВС України в м. Києві 16 березня 2013р. з 6.00 до 15.00 забезпечити 

обмеження проїзду автотранспорту, з перенесенням зупинки маршрутних 

таксі за межі майдану біля Центру культури та мистецтв Дніпровського 

району м. Києва по вул. Алма-Атинській, 109, під час проведення свята 

Масляної та ярмарку з продажу продовольчих та промислових товарів. 
 

     9. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

 

      10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови, керівника апарату Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації згідно з розподілом функціональних 

обов’язків. 

 

 

 

    Голова                                                                                О.Шевчук 


