
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
27.05.2014                           Ужгород                                  № 183 
 
 
Про підготовку та проведення 
культурно-масових заходів до 
Міжнародного дня захисту дітей у 2014 році 
 
 З метою підготовки та проведення Міжнародного дня захисту дітей у 
2014 році та керуючись ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”: 
 
 1. Затвердити заходи з нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту 
дітей згідно з планом (додаток). 
 2. Управлінню у справах культури,  спорту, сім’ї та молоді (Василиндра 
О.М.), управлінню освіти (Бабунич О.Ю.) забезпечити підготовку та 
проведення заходів. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Фленька В.Ю. 
 
 
 
 
В.о міського голови, 
секретар ради                            В.Щадей 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



        Додаток 
              до розпорядження міського голови 

                   27.05.2014  № 183 
 

Заходи з нагоди відзначення 
Міжнародного Дня захисту дітей в 2014 році 

 

30 травня 
 

11.00 - 15.00 Безкоштовна робота атракціонів у Парку культури та відпочинку 
«Боздоський» 
 
11.00 Конкурс малюнку на асфальті «Діти - майбутнє землі» 

ЗОШ №16, вул. Жатковича, 24 
 
14.00 Марш-ходотон дітей з особливими потребами за маршрутом:  
          пл.  Ш.Петефі – пішохідний міст – пл. Театральна – вул. Корзо – наб. 
          Незалежності (до медичного факультету)   
  
17.30 Концерт учнів дитячої музичної школи №1 ім. П.І.Чайковського  
          та дитячої школи мистецтв. 
                             Мистецький центр «Галерея ІЛЬКО», вул. Кошицька,28 

 

31 травня 
 

09.00 Відкритий кубок з дворового футболу серед дітей 2002 р.н. та молодших 
                              СК «Юність», спортивні майданчики 

 

1 червня 
 

10.00 Турнір зі стрітболу серед юнаків  
   СК «Юність» 
10.00 Флеш-моб «Діти за щасливе майбутнє України» 
                            Бібліотека-філія №4, НВК «Гармонія», вул. Доманинська, 263 
                               
10.00 Благодійний турнір з міні-футболу серед молоді міста 
                             ЗОШ № 7, вул. Дворжака,41 
11.00 Фестиваль «Малеча Фест» 
   Пл. Б.Хмельницького,3 
11.00-15.00 ІV обласний дитячий фольклорний конкурс-фестиваль «Веселковий 
передзвін» 
   Пл. Театральна 
12.00 Конкурсно-розважальна програма «Країна дитинства-країна казкова і 
          всіх вона вабить знову і знову» 
 на розі вул. Грушевського - 8 Березня (майданчик біля кафе «Твінс») 
16.00 Благодійний концерт до Дня захисту дітей.  
Організатори: ГО «Ранкова зірка», ГО «Благо», ГО «Обнова», ГО «Об’єднаймо 
зусилля». 
                              Пл. Театральна 



03 червня 
 

11.00  «Калейдоскоп країн»  звітний     концерт  до Дня захисту дітей учнів  
            лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка, НВК «Ужгородський  
            економічний ліцей, ЗОШ І-ІІст.», спеціалізованої школи І-ІІІст. 
            №№3,5,  ЗОШ І-ІІІ ст. №№ 8, 19, НВК «Первоцвіт», НВК «Престиж» 
 

СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов, 
ЗОШ І-ІІІ ст. №8 

 

04 червня 
 

11.00  «Калейдоскоп країн»  звітний     концерт  до Дня захисту дітей учнів   
           ЗОШ І-ІІІ ст. №№ 6,12,15, НВК «Пролісок», СЗОШ І-ІІІ ст. №2, 4,  
           НВК «Гармонія», ЗОШ І-ІІІ ст. №20-ліцей «Лідер» 

СЗОШ І-ІІІ ст. №12, СЗОШ І-ІІІ ст. №2 
 

06 червня 
 

11.00 «Калейдоскоп країн»  звітний     концерт  до Дня захисту дітей учнів ЗОШ 
І-ІІІ ст. №10,7,16, ЗОШ І-ІІ ст. №13, БПЛ «Інтелект»-ЗОШ І-ІІІ ст. №11 

ЗОШ І-ІІІ ст. №10 ім. Дойко Габора 
 

07 червня 
 

13.00-18.00 «Свято морозива Рудь» 
            Пл. Театральна 
 

08 червня 
 

10.00 Фінал огляду-конкурсу художньої самодіяльності вихованців дошкільних 
навчальних закладів м. Ужгорода «До-ре-мі-фа-соль» 

Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості «Падіюн» 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                    О.Волосянський  
 


