
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 11.03.05 № 59                                                                м.Ужгород

Про підготовку та відзначення
66-ї річниці Карпатської України

У  зв’язку  з  відзначенням  15  березня  2005  року  66-ї  річниці
Карпатської України та з метою вшанування полеглих січових стрільців і
сприяння патріотичному вихованню молоді:

1. Затвердити  заходи  по  відзначенню  66-ї  річниці
Карпатської України (додаток 1).

2. Фінансовому  управлінню  (Рябець  М.М.)  забезпечити
фінансування  заходів  до  66-ї  річниці  Карпатської
України  згідно  з  кошторисом  (додаток  2),  в  межах
коштів, передбачених бюджетом.

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

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов



Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 11.03.05 № 59

ЗАХОДИ
по відзначенню 66-ї річниці Карпатської України.

1. Провести впорядкування могил січових стрільців та території  біля
пам’ятника А. Волошину

Головне управління міського господарства
До 14 березня 2005 р.

2. Організувати покладання  вінків  і  квітів  до  пам’ятника  А.  Волошину
та на могили січових стрільців.

Управління культури, спорту, сім’ї і молоді,
Організаційний відділ

14 березня 2005 р.

3.  Взяти  участь  в  урочистих  заходах  з  нагоди  святкування  66-ї
річниці Карпатської України на Красному полі (м. Хуст)

Управління культури, спорту, сім’ї і молоді
15 березня 2005 р.

4. Провести в навчальних закладах міста тематичні уроки присвячені
історичним подіям, пов’язаним з Карпатською Україною.

Управління освіти
Протягом березня 2005 р.

5.  Організувати  в  бібліотеках  міста  тематичні  виставки,  літературні
читання з нагоди 66-ї річниці Карпатської України

Управління культури, спорту, сім’ї і молоді,
Протягом березня 2005 р.

6.  Провести  наукову  конференцію  на  тему  "Уроки  Карпатської
України" 

Управління освіти спільно з УжНУ, ЗакДУ
14 березня 2005 р.

7.  Організувати  в  церквах  міста  проведення  панахид  за  загиблими
героями Карпатської України 

Відділ інформаційних технологій і зв’язків з громадськістю
15 березня 2005 р.



8.  Провести  урочисту  ходу  від  будинку  Августина  Волошина  до
могили січових стрільців

Закарпатська округа Національної Скаутської Організації України
14 березня 2005 р.

9.  Організувати  святковий  обід  для  учасників  подій,  пов’язаних  з
проголошенням Карпатської України

Управління праці та соціального захисту населення
14 березня 2005 р.

10.  Забезпечити  висвітлення  матеріалів,  пов’язаних  з  історією
Карпатської України в ЗМІ

Відділ інформаційних технологій і зв’язків з громадськістю
Протягом березня 2005 р.

Заступник міського голови,
керуюча справами виконкому                                          В.І.Шубчинська



Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 11.03.05 № 59

КОШТОРИС
витрат, пов’язаних із відзначенням 66-ї річниці

Карпатської України

1. Квіткова продукція (вінки, корзини, букети)         - 790
грн.

2. Транспортні послуги (по місту і м.Хуст)                 - 500
грн.

3. Режисерсько-постановочні послуги                         - 195
грн.

4. Озвучення мітингу                                                 - 450 грн.

5. За ведення мітингу                                         - 200 грн.

6. Святковий обід                                                 - 320 грн.

В С Ь О Г О                                                         - 2455 грн.
(дві тисячі чотириста п’ятдесят п’ять грн.)

Заступник міського голови,
керуюча справами виконкому                                           В.І.Шубчинська


