
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 15.04.05 № 105                                                                м.Ужгород

Про відзначення свята
Воскресіння Христового

З  метою  відзначення  величного  свята  християн  -  Воскресіння
Христового, враховуючи прохання релігійних громад:

1. Дозволити проведення богослужінь  та освячення пасок в ніч з 30
квітня на 1 травня 2005 року на території міста:

Православним громадам в районі:
− Покровської церкви ( Православна наб.23);
− Свято-Хрестовоздвиженського  собору  (пл.Кирила  і

Мефодія,2);
− Преображенської церкви (вул.Цегольнянська,1);
− Предтеченської церкви (вул.Стефаника,27);
− Успенської церкви (вул.Доманинська,2);
− церкви “Всіх Святих” ( вул. Легоцького,78);
− Дравецької церкви (біля хреста новобудови);
− відділкової  клінічної лікарні станції  Ужгород  (вул.  Минайська

,72:);
− Свято-Воскресенського  чоловічого  монастиря

(мікрорайон.”Шахта”);
− обласної клінічної лікарні;
− мікрорайону ”Червениця”;
− вул. Я.Гуса;

єпархіального  управління  Української  православної  церкви  Київського
Патріархату (вул.Залізнична,22);

− вул. Лавріщева;
− загальноосвітньої школи №5 (Київська наб. );

− пл.Гренджі-Донського,3  (громадам  Української
автокефальної православної соборної церкви)

Греко-католицьким громадам в районі:



− Кафедрального собору (вул.Капітульна,9);
− Свято-Троїцької церкви (вул. .Богомольця);
− вул. Грушевського (біля магазину “Океан”);
− Преображенської церкви (вул.Цегольнянська,1);
− вул. Загорської (біля хреста);
− мікрорайону “Радванка” (біля хреста);
− Успенської церкви (вул.Доманинська,2);
− Церкви Різдва Пресвятої Діви Марії (вул.Жатковича,1); 
− вул. Сріблястої (біля хреста);
− вул. Тімірязєва. 

2. Головному  управлінню  міського  господарства  (Пилипець  М.В.)
забезпечити благоустрій  місць освячення пасок.

3. Комунальному  підприємству  “Міськсвітло”  (Рєпкін  Н.З.)
забезпечити  освітлення  міста  в  ніч  з  30  квітня  на  1  травня  2005
року.

4. Ужгородському  МВ  УМВС  (Довбиш  С.М.)  на  час  проведення
богослужінь  та  освячення  пасок  забезпечити  безпеку  руху
пішоходів,  перекрити  рух  автотранспорту  у  визначених  місцях  та
вжити необхідних заходів по охороні правопорядку.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сойнов С.Ф.)
забезпечити  вручення  продуктових  наборів  для  одиноких
громадян похилого віку та інвалідів.

6. Фінансовому  управлінню  (Рябець  М.М.)  профінансувати  вказані
видатки  в  межах  коштів,  передбачених  в  бюджеті  міста  на
соціальний захист, згідно з кошторисом.

7. Відділу  інформаційних  технологій  та  зв’язків  з  громадськістю
(Скубенич  А.І.)  опублікувати  в  місцевих  ЗМІ  графік  здійснення
богослужінь та освячення пасок.

8. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  заступника
міського голови А.В. Панова.

Міський голова                                                                В.В. Погорєлов


