УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 22.072019

м.Яремче

№155-р

Про заходи по організації
проведення Дня міста Яремче
З метою популяризації українських звичаїв та традицій і залучення в
економіку регіону туристичного потенціалу:
1. Організувати 27-28 липня 2019 року в м.Яремче Гуцульський
карнавал.
2. Яремчанському відділенню поліції Надвірнянського відділу поліції
ГУНП в Івано-Франківській області (А.Кіселюк):
2.1. Припинити рух транспортних засобів з 09.00 год. 27.07.2019 р. до
закінчення всіх заходів в центральній частині міста на проміжку: дитяча
турбаза “Прут” - аптека №56, крім транспортних засобів, які мають дозвіл на
проїзд в цю частину міста, виданий міськвиконкомом.
2.2. Посиленими нарядами, спільно з громадськістю, забезпечити охорону
громадського порядку в місті на час проведення всіх заходів.
3. Яремчанській центральній міській лікарні (О.Соколюк), КНП
«Яремчанський центр первинної медично-санітарної допомоги» (Ю.Бодоряк)
27-28.07.2019 р. організувати в місцях проведення заходів чергування бригади
медиків із спеціальними автомобілями та наборами медикаментів, необхідних
для надання невідкладної допомоги.
4. Міському відділу УДСНС України (В.Федорчук) забезпечити в місці
проведення заходів чергування пожежних автомобілів, підготовлених для
ліквідації можливих пожеж.
5. Міському комунальному підприємству (Д.Холява) забезпечити
безперебійну подачу електроенергії до сценічного обладнання та виносної
торгівлі, чергування бригад по ліквідації поломок на лініях електромереж в
місцях проведення заходів.
6. Відділу містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства (Ю.Сіщук), МКП (Д.Холява), КП «Благоустрій»
(М.Палійчук), селищному, сільським головам забезпечити проведення робіт по
благоустрою міста та підпорядкованих населених пунктів.
7. Затвердити заходи по підготовці та проведенню Дня міста Яремче 2728 липня 2019 року (додаються).
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря
міської ради Володимира Губарчука.
Міський голова

Василь Онутчак

Додаток до розпорядження
міського голови
від 22.07.2019 № 155 -р

Заходи
по підготовці та проведенню Дня міста 27-28 липня 2019 року
№п/
п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Назва заходу
Організація виїзної
(виносної) торгівлі в
центрі міста

Забезпечити постійне
прибирання
центральної частини
міста, (від сувенірних
ринків до ЗОШ № 1)
Забезпечити сценічне
озвучення,
електропідключення
апаратури, виносної
торгівлі
Зустріч та супровід
учасників карнавалу
Забезпечити
харчування учасників
фестивалю
Забезпечити
виготовлення
рекламної продукції та
проведення рекламної
компанії по
проведенню заходів .
Розробити та подати на
затвердження
калькуляцію
собівартості торгових
місць на час
проведення фестивалю
Забезпечити відеозйомку карнавалу

Виконавці
Відділи економічного
розвитку, містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово-комунального
господарства
міськвиконкому
МКП, відділ
містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово-комунального
господарства,
КП „Благоустрій”
МКП

Терміни
виконання

До 26липня

постійно

27-28 липня

Відділи міськвиконкому
Відділ економічного
розвитку міськвиконкому
Відділи туризму та
зовнішніх зв’язків,
інвестиційної політики
міськвиконкому, МКП,
редакція газети
«Яремчанський вісник»
МКП, відділ економічного
розвитку міськвиконкому

27-28 липня
27-28 липня

До 25 липня

До 23 липня

Відділ інвестиційної
політики міськвиконкому

27-28 липня

9.

10.

11.
12.

Створити сторінку для
онлайн голосування

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому
Визначити місця для Відділи міськвиконкому:
розміщення платформ економічного
розвитку;
містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово-комунального
господарства та земельних
ресурсів
Забезпечити
Відділ молоді та спорту
виготовлення подяк
міськвиконкому
Забезпечити
Відділ культури
організацію та
проведення культурноконцертної програми

Керуючий справами міськвиконкому

До 25 липня

До 25 липня

До 25 липня

27-28 липня

Олександр Шимко

