
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 16.04.2018  № 55 

м. Золотоноша 

 

Про проведення загальноміського  

благодійного велопробігу „Єдність”  

 

 З метою згуртування громади міста, пропаганди здорового та активного 

способу життя, розвитку спорту серед жителів та молоді міста, популяризації 

велосипеду як засобу пересування та екологічної альтернативи автомобільному 

транспорту, керуючись п. п. 7, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,- 

 

1. Провести 28 квітня 2018 року о 10.00 загальноміський, благодійний 

велопробіг „Єдність”.  

2. Затвердити Положення про проведення загальноміського, благодійного 

велопробігу „Єдність” (додаток 1). 

3. Затвердити склад оргкомітету загальноміського, благодійного велопробігу 

„Єдність” (додаток 2). 

4. Затвердити розподіл обов’язків, пов’язаних із підготовкою та проведенням 

загальноміського, благодійного велопробігу „Єдність” (додаток 3). 

5. Організаторам велопробігу: 

5.1. Провести цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності з учасниками 

заходу. 

5.2. Забезпечити жорсткий контроль за дотриманням правил з безпеки 

життєдіяльності під час проведення велопробігу „Єдність”, організоване 

проведення усіх заходів, не допустити порушень громадського порядку. 

6. Золотоніському відділу поліції ГУ НП в Черкаській області  

(Охріменко О.В.) забезпечити чергування працівників поліції на центральній 

площі міста при проведенні велопробігу „Єдність”, на період заходів перекрити 

рух транспорту з 7
30

 по 15
00 

згідно поданих листів. 

7. Головному лікарю лівобережної станції швидкої медичної допомоги  

Гичці Н.М. забезпечити чергування карети швидкої допомоги на території 

центральної площі міста під час проведення велопробігу „Єдність”. 

 



8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Суддю С.В., службу у справах дітей, молоді та спорту (Засенко Н.І.), 

відділ освіти (Строкань О.М.) та відділ культури (Щербатюк С.М.). 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Щербатюк 53329 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 16.04.2018  № 55 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення загальноміського, благодійного велопробігу ,,Єдність” 

 

Преамбула: Велопробіг ОБ’ЄДНАЄ всіх, хто не байдужий, турбується про своє 

здоров'я, та прагне жити активно поряд із здоровою нацією. 

Велопробіг носить благодійний характер. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Загальноміський, благодійний велопробіг ,,Єдність” (далі - Велопробіг) 

проводиться Золотоніською міською радою, службою у справах дітей, молоді 

та спорту. 

1.2. Метою проведення Велопробігу є згуртування громади міста, пропаганда 

здорового та активного способу життя, популяризація велосипеду як засобу 

пересування та екологічної альтернативи автомобільному транспорту у місті. 

1.3. В ході проведення Велопробігу вирішуються такі завдання: 

- привернення уваги населення, бізнесових структур та місцевої влади до 

необхідності створення умов для рівноправної та безпечної участі 

велосипедистів (любителів, спортсменів та туристів) у дорожньому русі в  

м. Золотоноша; 

- створення умов для формування позитивної громадської думки про роль 

здорового та активного способу життя як необхідної умови розвитку людини; 

- підняття престижу здорової, активної життєвої позиції у дітей, підлітків, 

молоді, жителів міста та району; 

- створення умов для залучення більшої кількості дітей, підлітків та 

молоді Золотоноші до використання велосипеду, як засобу пересування та 

екологічної альтернативи автомобільному транспорту у місті, формування у 

них позитивного ставлення до активного та  здорового способу життя; 

- профілактика та попередження правопорушень серед молоді, пошук 

найбільш ефективних форм роботи з дітьми, підлітками, молоддю, жителями 

міста. 

2. МІСЦЕ І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

2.1. Велопробіг пройде 28 квітня 2018 року; 

2.2. 08:30 – 9:45 - реєстрація учасників,  10:00 – старт Велопробігу; 

2.3. Маршрут Велопробігу: СТАРТ від площі Героїв Майдану – далі по 

вул. Шевченка  - далі по вул. Заводській – далі по вул. Максимовича – далі по 

вул. 23 Вересня – далі по вул. Богунського – далі по вул. Пушкіна – далі по вул. 

Скляренка – далі по вул. Черкаській – далі по вул. Шевченка  до місця старту – 

ФІНІШ. 

 



3. ОРГАНІЗАТОРИ ВЕЛОПРОБІГУ 

3.1. Організацію та проведення Велопробігу здійснюють: Золотоніська міська 

рада, служба у справах дітей, молоді та спорту, відділ освіти, відділ культури. 

3.2. Для підготовки і проведення Велопробігу створюється організаційний 

комітет, до складу якого входять представники Золотоніської міської ради, 

громадської організації „Золотоноша – наше місто”. 

 

4. УЧАСНИКИ ВЕЛОПРОБІГУ 

4.1. Учасниками Велопробігу можуть стати всі бажаючі, зі своїми 

велосипедами будь якого типу. 

4.2. До складу шкільних команд входять діти старші 14 років. Діти до 14 років 

беруть участь у супроводі батьків; 

4.3. Велосипед учасника повинен відповідати усім вимогам правил дорожнього 

руху; 

4.4. Кожен учасник зобов’язується знати і дотримуватись правил дорожнього 

руху протягом всього Велопробігу; 

4.5. До участі у Велопробігу не допускаються особи: 

- які мають медичні протипоказання; 

- в алкогольному, наркотичному, психотропному чи іншому сп’янінні; 

- з девіантною поведінкою. 

 

5. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ВЕЛОПРОБІГУ 

5.1. Колона рухається нерозривно і без зупинок із швидкістю, не більше 

15 км/год. 

5.2. Велосипедистам при русі колоною ЗАБОРОНЕНО: 

- Рухатись із швидкістю більшою, ніж 15 км/год.; 

- Всі види обгону і перестройок всередині колони; 

- Виїзд на зустрічну смугу руху або на тротуар ЗАБОРОНЕНО, окрім 

запобігання виникненню аварійних ситуацій; 

- Різке гальмування; 

- Рухатись на задньому колесі або без допомоги рук; 

- Триматись інших учасників Велопробігу, або транспортних засобів. 

 

6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВЕЛОПРОБІГУ 

6.1. Реєстрація на Велопробіг пройде біля площі Героїв Майдану.  

Початок реєстрації з 08.30 год. до 9.45 год. Під початком розуміється: 

реєстрація учасників, проведення інструктажу по техніці безпеки, загальні 

фотографування, виступ організаторів.  

6.2. Велопробіг розпочнеться о 10.00 год. 

6.3. Велопробіг пройде у супроводі Золотоніської поліції та карети Швидкої 

допомоги. 

 



6.4. Учасник, транспортний засіб якого пошкодився, повинен віддалитися від 

проїзної частини на безпечну відстань, зупинитися, не заважаючи руху колони, 

по можливості усунути поломку самостійно. У разі неможливості, звернутись 

до організаторів, що супроводжують колону. 

6.5. У разі падінь і травм, учасник велоколони, що знаходиться поруч із 

потерпілим, повинен надати першу медичну допомогу, при необхідності 

викликати і дочекатися лікаря. Аптечки знаходяться у представників 

оргкомітету, лікарів і в машинах супроводу. 

 

7. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ 

7.1. Зареєструватись на участь у Велопробізі можна:  

- у день Велопробігу, перед початком старту. 

 

Програма Велопробігу: 

 

08:30 – 9:45  – реєстрація учасників, проведення інструктажу по техніці 

безпеки, загальні фотографування, виступ організаторів; 

10.00  – старт Велопробігу; 

9.00  – початок благодійного ярмарку; 

11.00  – фініш Велопробігу, вручення заохочувальних призів.  

 

 

Керуючий справами         О.В. Шакура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 16.04.2018  № 55 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміського, 

благодійного велопробігу ,,Єдність” 
 

ПІП Посада  

Суддя С.В. голова організаційного комітету, заступник міського 

голови 

Члени організаційного комітету 

Засенко Н.І. начальник служби у справах дітей, молоді та спорту, 

заступник голови оргкомітету 

Щербатюк С.М. начальник відділу культури 

Неліна Л.Т. директор центру соціальної допомоги 

Лелека В.П. директор міського будинку культури 

Дикий В.М. начальник відділу внутрішньої політики 

Остроглазова В.В. начальник управління економіки 

Строкань О.М.  начальник відділу освіти 

Строкань М.Д. головний спеціаліст з організації спортивно-масової 

роботи  

Левченко В.А начальник відділу організаційного забезпечення,       

контролю та кадрової роботи 

Зубенко С.А. начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій 

Флоренко О.А. начальник управління ЖКГ 

Капля А.М. кореспондент газети „Златокрай” (за згодою) 

Кузнєцов С.В. директор КП „Міський водоканал” (за згодою) 

Охріменко О.В. начальник Золотоніського відділу ГУ НП в 

Черкаській області (за згодою) 

Терещенко А.В. завідуючий Золотоніською підстанцією 

Лівобережної станції швидкої та невідкладної 

медичної допомоги (за згодою) 

Лисенко Є.В. директор Золотоніського технікуму ветеринарної 

медицини (за згодою) 

Короткий К.П. директор Золотоніського професійного ліцею (за 

згодою)  

 

 

Керуючий справами         О.В. Шакура 
 

 

 

 

 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від 16.04.2018  № 55 

 

Розподіл обов’язків 

щодо організації та проведення загальноміського, благодійного 

велопробігу,, Єдність” 
 

№  Завдання Виконавець Примітка 

 

1. Провести організаційні наради Суддя С.В.  

2. Розробити Положення про 

Велопробіг 

Засенко Н.І. 

 

 

3. Забезпечити благоустрій 

вулиць, проїжджої частини по 

руху маршруту велопробігу до 

28.04.2018 (ліквідація 

сміттєзвалищ, поточний ремонт 

дорожнього покриття по руху 

маршруту, побілка бордюрів) 

Масло О.М. 

Флоренко О.А. 

Кузнєцов С.В. 

Клімов В.Г. 

 

4. Написати сценарний план Щербатюк С.М. 

Строкань О.М. 

 

5. Підготувати оголошення  Щербатюк С.М. 

Засенко Н.І. 

 

6. Виготовити емблеми і дипломи 

 

Строкань О.М.  

7. Забезпечити столи та стільці Лисенко Є.В.  

8. Організувати ярмарку-продаж Строкань О.М. 

Неліна Л.Т. 

Остроглазова В.В. 

Кузнєцов С.В. 

 

9. Забезпечити скриньки Щербатюк С.М. 

Дикий В.М. 

 

10. Забезпечити реєстрацію 

учасників Велопробігу 

Засенко Н.І. 

Строкань О.М. 

 

11. Сформувати колону 

 

Відповідальний за старт 

Зубенко С.А. 

Строкань О.М. 

Строкань М.Д. 

Засенко Н.І. 

 

12. Забезпечити музичний супровід  

– площа Героїв Майдану та 

площа перед ТЦ ,,Злагода” 

Щербатюк С.М. 

 

 

13. Забезпечити ведучих заходу  Щербатюк С.М.  



14. Запросити учасників 

велопробігу 

Левченко В.А. 

Остроглазова В.В. 

Щербатюк С.М. 

Строкань О.М. 

Засенко Н.І. 

 

15. Забезпечити перекриття руху та 

супровід колони, звільнити 

стоянки біля маркету „Злагода” 

Охріменко О.В. 

Пліс Ю.М. 

 

16. Забезпечити охорону 

правопорядку 

Охріменко О.В.  

17. Забезпечити присутність карети 

швидкої медичної допомоги та 

супровід колони 

Терещенко А.В.  

18. Підготувати листи щодо 

організації та проведення 

Велопробігу  

Щербатюк С.М. 

 

 

19. Підвести підсумки та провести 

нагородження  

Строкань О.М. 

Засенко Н.І. 

 

 

20. Висвітлення в засобах масової 

інформації 

Алюкова Н.М. 

Ніщенко М.Е. 

 

21 Виготовлення схематичного 

плану руху учасників 

велопробігу  

Флоренко О.А.  

 
 

Керуючий справами          О.В. Шакура 


