
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
17.10.2014          Ужгород                        № 381
  
 
Про відзначення 70-ої річниці 
визволення м. Ужгорода від 
фашистських загарбників 
 
 

З метою вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни та організації 
урочистостей з нагоди 70-ої річниці визволення м.Ужгорода від фашистських 
загарбників: 
 
           1. Затвердити план заходів з відзначення 70-ої річниці визволення 
м.Ужгорода від фашистських загарбників згідно з додатком 1. 
 
           2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити  фінансування 
заходів в межах коштів, передбачених бюджетом міста згідно з додатком 2.   
 
           3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.), 
управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра О.М.) 
профінансувати видатки, пов’язані з відзначенням 70-ої річниці визволення 
м.Ужгорода. 
 
           4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 
міського голови відповідно до функціональних повноважень. 
 
 
В.о. міського голови, 
перший заступник міського голови                                            В. Семаль                    
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 
до розпорядження міського голови 
   17.10.2014  № 381  

 
ЗАХОДИ  

з відзначення 70-ої річниці визволення Ужгорода  
від фашистських загарбників  

 
1. Провести благоустрій могил загиблих героїв, меморіального 

комплексу Пагорб Слави, біля пам’ятників “Україна – визволителям” та 
Добровольцям Закарпаття. 

Департамент  
міського господарства 
до 28 жовтня 2014р. 

2. Організувати покладання вінків та квітів на Пагорб Слави, до 
пам’ятників “Україна – визволителям” та Добровольцям Закарпаття. 

 
Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді  
28 жовтня 2014 р.  

3. Надати грошову допомогу усім учасникам визволення Ужгорода від 
фашистських загарбників. 

Управління праці та соціального 
захисту населення  
жовтень 2014 р. 

4. Оформити у бібліотеках та навчальних закладах міста книжкові 
виставки, провести літературні читання, зустрічі з учасниками Великої 
Вітчизняної війни, присвячені 70-ій річниці визволення Ужгорода від 
фашистських загарбників. 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді  
жовтень 2014 р.  

5. Провести спортивно-масові заходи, присвячені 70-ій річниці 
визволення Ужгорода від фашистських загарбників. 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді  
жовтень 2014 р.  

6. Провести роботу із підвищення рівня інформованості ветеранів війни 
щодо роз’яснення діючого пенсійного законодавства, змісту та соціальної 
спрямованості урядових рішень з питань пенсійного та соціального 
забезпечення.  

Управління праці та соціального  
захисту населення, управління  
Пенсійного фонду України у  
м.Ужгороді,   
постійно. 



 
7. Забезпечити бригаду “швидкої допомоги” на період проведення 

заходів, присвячених 70-ій річниці визволення Ужгорода від фашистських 
загарбників. 

Відділ охорони здоров’я. 
28 жовтня 2014 року. 

8.  Забезпечити безпеку руху на період проведення заходів, присвячених 
70-ій річниці визволення Ужгорода від фашистських загарбників. 

 
Рота ДПС по обслуговуванню  
м.Ужгорода УДАІ УМВС України  
в Закарпатській області 
28 жовтня 2014 року. 

9. Забезпечити широке висвітлення в газеті “Ужгород” та інших ЗМІ 
матеріалів, присвячених 70-ій річниці визволення Ужгорода від фашистських 
загарбників. 

Відділ внутрішньої політики,  
організаційної роботи та                              
зв’язків  з громадськістю 
жовтень - листопад 2014 р.   

10. Виділити автобуси для покладання вінків та квітів на Пагорб Слави, 
до пам’ятника “Україна – визволителям” та Добровольцям Закарпаття. 

 
Відділ  транспорту, державних 
закупівель та зв’язку  
28 жовтня 2014 р. 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                    О.Волосянський 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Додаток 2 
до розпорядження  
міського голови 
17.10.2014 № 381  
 
 
 
 
 

КОШТОРИС 
 

  на підготовку та відзначення  70-ої річниці визволення м.Ужгорода від 
фашистських загарбників. 

 
 

 
1. Грошова допомога 6 учасникам  

визволення м. Ужгорода від фашистських  
загарбників по 100 гривень кожному                  -    600 грн. 
 

     2.  Квіткова продукція                                               -     2100 грн. 
  

 
                                                                           _______________________  
  
                                                                  ВСЬОГО:         -     2700 грн. 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                       О. Волосянський 
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