
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
06.03.2014                           Ужгород                                  № 74 
 
 
 
Про  відзначення 75-ї річниці 
проголошення Карпатської України 
 
 

Відповідно до п.20, ч.4, ст.42  Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, розпорядження голови Закарпатської обласної ради 
від 28.02.14р. №7/01-48 «Про заходи із відзначення в області 75-річчя 
проголошення Карпатської України», з метою відзначення 75-ї річниці 
Карпатської України, вшанування  її Президента, Героя України А.Волошина та 
полеглих січових стрільців: 

 
1.Затвердити заходи по відзначенню 75-ї річниці проголошення 

Карпатської України (додаток 1). 
2.Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування заходів  

в межах коштів, передбачених бюджетом міста (додаток 2). 
3.Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра 

О.М.) профінансувати видатки, пов’язані з відзначенням 75-ї річниці 
проголошення Карпатської України. 

4.Контроль за виконанням  розпорядження покласти на  заступника 
міського голови Фленька В.Ю. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                     В. Семаль            
 
 
 



  Додаток 1 
                                                                       до розпорядження  міського голови 

                                                                          від 06.03.2014 № 74 
 

Заходи 
по відзначенню 75-ї річниці проголошення Карпатської України 

 
 1.Провести впорядкування могил січових стрільців, території біля пам’ятника   
Президенту Карпатської України, Герою України А.Волошину. 
                                                              Департамент міського господарства 
                                                                                                до 15 березня 2014 року 
2.Організувати урочисте покладання квітів до пам’ятника Президенту 
Карпатської України, Герою України А.Волошину. 

                                         Управління  у справах культури, спорту, сім’ї 
                                                   та молоді, відділ внутрішньої політики, 
                                                 організаційної роботи  та зв’язків з  громадськістю         

15 березня 2014 року 
3.Провести в навчальних закладах міста заходи, спрямовані на виховання в 
учнів патріотизму, поваги до героїчних сторінок минулого, присвячені  подіям, 
пов’язаним з Карпатською Україною.  

             Управління освіти  
Протягом березня 2014 року 

4.Організувати в бібліотеках міста тематичні виставки, огляди літератури 
приурочені  75-річчю подій, пов’язаних із проголошенням Карпатської 
України. 
                                                          Управління у справах  культури, спорту, 

      сім’ї та молоді  
Протягом березня 2014 року 

5.Забезпечити громадський порядок та безпеку руху під час проведення 
урочистих заходів. 
                                               МВ УМВС України в Закарпатській області 
                                                                                  15 березня 2014 року 
                                                             
6.Забезпечити участь представників структурних підрозділів в урочистих 
заходах на Красному полі поблизу м. Хуст. Організувати транспорт.  
                                                            Відділ внутрішньої політики, організаційної 
                                                            роботи та зв’язків з  громадськістю, 
                                                            відділ транспорту, державних закупівель 
        та зв’язку  
                                     15 березня 2014 року 
7.Організувати у засобах масової інформації цикл тематичних публікацій, 
забезпечити висвітлення заходів з відзначення  75-ї річниці Карпатської 
України. 

Протягом березня 2014 року 
 

 
Заступник міського голови                                  В. Фленько 


	Заходи

