
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
25.03.2014                           Ужгород                                  № 95 
 
 
Про проведення свята 
“Сакура-2014” 
 
 
 

Відповідно до п.20, ч.4, ст.42  Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, з метою організації дозвілля мешканців і гостей 
міста, популяризації Ужгорода як туристичного міста та квітучої сакури, як 
одного з його символів: 

 
1. Провести в м. Ужгороді з 22 по 27 квітня 2014 року  свято “Сакура - 

2014”. 
2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення свята у 

складі згідно з додатком. 
3.Управлінню економіки та підприємництва (Станкович М.М.) у рамках 

свята “Сакура-2014” провести 25-27 квітня 2014 року ярмарок “Сонячний 
напій” на наб.Незалежності. 

4.Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра 
О.М.), управлінню освіти (Бабунич О.Ю.) підготувати план заходів до свята. 

5.Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з 
громадськістю (Кравчук В.В.) проінформувати населення про проведення 
свята. 

6.Ужгородському МВ УМВС України в Закарпатській області  (Калитич 
Є.М.) на час проведення свята вжити необхідних заходів по дотриманню 
громадського порядку, охорони матеріальних цінностей та безпеки руху.  

7. Відділу містобудування та архітектури управління  містобудівного 
комплексу та земельних ресурсів (Каліновська О.Є.) до 07 квітня 2014 року 
підготувати схему розташування торгових точок ярмарку «Сонячний напій». 

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 ярмарку. 

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

11.Відділу муніципальної поліції та правопорядку (Шушка О.І.) 
забезпечити безперешкодний в’їзд у визначений час підприємців-учасників 
ярмарку «Сонячний напій». 

12.Першому державному пожежно-рятувальному загону ТУ МНС  України 
в Закарпатській області (Варга В.В.) забезпечити протипожежний режим при 
проведенні ярмарку. 

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

 
 
 

 
Перший заступник міського голови                                               В. Семаль     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 

                                                                             до розпорядження міського голови 
                                                                             від 25.03.2014  № 95 
 

Організаційний комітет 
з підготовки та проведення свята «Сакура-2014» 

 
Щадей Віктор Іванович               -  секретар міської ради, голова оргкомітету 
Семаль Віталій Юрійович           - перший заступник міського голови, заступник 
                                                          голови оргкомітету 
Фленько Володимир Юрійович -  заступник міського голови, заступник 
                                                          голови оргкомітету 
 

Члени оргкомітету: 
Бабунич Оксана Юріївна                -  начальник управління освіти 
Буланов Ростислав Михайлович    -  депутат міської ради (за згодою) 
Варга Василь Васильович               - начальник 1-го державного пожежно-  
                                                              рятувального загону ТУ МНС  України 
                                                              в Закарпатській області (за згодою) 
Василиндра Ольга Михайлівна      -  в.о. начальника управління у справах  
                                                              культури, спорту, сім’ї та молоді  
Гах Леся Мирославівна                   -  начальник фінансового управління                                                
Калитич Євген Михайлович           -  начальник Ужгородського МВ УМВС 
                                                              України в Закарпатській області (за згодою) 
Каліновська Оксана Євгенівна       -  начальник відділу містобудування 
                                                              та архітектури управління містобудівного 
                комплексу та земельних ресурсів                                        
Костенчук Олександр                      - в.о. директора департаменту міського 
Анатолійович                                      господарства                                            
Кравчук Володимир                        -  начальник внутрішньої політики,    
Володимирович                                  організаційної роботи та зв’язків з  
                                                              громадськістю                             
Станкович Михайло Михайлович  - начальник управління економіки та 
                                                              підприємництва  
Чучка Павло Павлович                    - депутат міської ради  (за згодою)                                                    
Шуберт Сергій Тимофійович          - начальник Ужгородського міськрайонного 
                                                              управління Головного управління  
                                                              Держсанепідемслужби  
                                                              в Закарпатській області  (за згодою) 
Шушка Олександр Іванович           - начальник відділу муніципальної поліції 
                                                              та правопорядку 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                В. Фленько                                   
          

 
 


