
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
10.03.2015                               Ужгород                                            № 136 
 
 
Про проведення свята 
“Сакура-2015” 
 
 

Відповідно до пункту 20, частини 4, статті 42  Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, з метою організації дозвілля мешканців і гостей міста, 
популяризації Ужгорода як туристичного міста квітучої сакури: 

 
1. Провести в м. Ужгород 18-19 квітня 2015 року  свято “Сакура - 2015” на 

пл. Театральній-наб. Незалежності. 
2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення свята у складі 

згідно з додатком. 
3.Управлінню економіки та підприємництва (Станкович М.М.) залучити до 

участі у заході суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю 
сувенірами, медом та солодощами. 

4.Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Бобров Є.В.), 
управлінню освіти (Бабунич О.Ю.) підготувати план заходів до свята, залучити до 
участі громадські та молодіжні організації. 

5.Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з 
громадськістю (Кравчук В.В.) розмістити на сайті Ужгородської міської ради 
інформацію про проведення свята. 
       6.Ужгородському МВ УМВС України в Закарпатській області  (Стефанишин 
Р.І.) на час проведення свята вжити необхідних заходів по дотриманню 
громадського порядку, охорони матеріальних цінностей.  

7. Управлінню містобудування та архітектури (Івегеш М.М.) до 09 квітня 
2015 року підготувати схему розташування торговельних точок. 

8.Департаменту міського господарства (Костенчук О.А.) вирішити питання 
енергопостачання, благоустрою та прибирання території на період  проведення 
свята. 

9.Ужгородському міськрайонному управлінню ГУ Держсанепідемслужби в 
Закарпатській області (Шуберт С.Т.) забезпечити контроль за дотриманням 
санітарно-гігієнічних умов суб’єктами підприємницької діяльності – учасниками 
заходу. 



10.Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування заходу в 
межах коштів міського бюджету. 

11.Відділу муніципальної поліції та правопорядку (Горбань С.О.) забезпечити 
безперешкодний в’їзд у визначений час підприємців-учасників свята. 

12.Першому державному пожежно-рятувальному загону УДСНС  України в 
Закарпатській області (Варга В.В.) забезпечити протипожежний режим під час 
проведення свята. 

13.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних повноважень. 

 
 
 

 
Міський голова                                                                                В. Погорелов             

 



                                                                             Додаток 
                                                                             до розпорядження міського голови 
                                                                             _08/04/15__ № __136_ 

 
Організаційний комітет 

з підготовки та проведення свята «Сакура-2015» 
 
Погорелов Віктор Володимирович    -  міський голова,  голова оргкомітету 
Волошин Іван Іванович                       - перший заступник міського голови,  
                                                                  заступник  голови оргкомітету 
Травіна Ольга Валеріївна                    - заступник міського голови, заступник 
                                                                 голови оргкомітету 
Фленько Володимир Юрійович      -   заступник міського голови, заступник 
                                                                 голови оргкомітету 
Шафарь Ярослав Васильович         -    заступник міського голови з питань 
                                                                 підприємництва, регуляторної політики, 
                                                                 торгівлі, транспорту та зв’язку, заступник 
                                                                 голови оргкомітету 
 
Члени оргкомітету: 
Бабунич Оксана Юріївна                -  начальник управління освіти 
Бобров Євгеній Володимирович    - начальник управління у справах 
                                                               культури, спорту, сім’ї та молоді 
Варга Василь Васильович              -  начальник 1-го державного пожежно-  
                                                              рятувального загону УДСНС  України 
                                                              у Закарпатській області (за згодою)              
Гах Леся Мирославівна                  -  начальник фінансового управління  
Геворкян Даніелла Сергіївна         -  керуючий справами виконкому 
Горбань Сергій Олександрович     -  начальник відділу муніципальної поліції 
                                                             та правопорядку 
Івегеш Михайло Михайлович        - в.о. начальника управління містобудування  
                                                            та архітектури, начальник служби  
                                                            містобудівного кадастру                                           
Костенчук Олександр                     - в.о. директора департаменту міського 
Анатолійович                                    господарства                                   
Кравчук Володимир                       - начальник відділу внутрішньої політики,  
Володимирович                                організаційної роботи та зв’язків 
                                                            з громадськістю                                                        
Станкович Михайло Михайлович - начальник управління економіки та   

підприємництва  
Стефанишин  Роман Ігорович       - т.в.о. начальника Ужгородського МВ УМВС 
                                                            України в Закарпатській області (за згодою)               
Шуберт Сергій Тимофійович        - начальник Ужгородського міськрайонного 
                                                            управління ГУ Держсанепідемслужби  
                                                            в Закарпатській області  (за згодою) 
 
Керуючий справами виконкому                                                    Д. Геворкян 


