
 
    

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
від   11.06.12   №    173                   м.Ужгород 
 
 
 
 
Про проведення "V Закарпатського 
параду наречених – 2012"        
 
 З метою підтримки розвитку туристичної галузі та відповідно до 
"Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні", затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року, Програми 
розвитку туристичної галузі в місті Ужгород на 2010-2012 роки, затвердженої 
рішенням V сесії міської ради V скликання від 08.07.2010 року №1484 та 
керуючись ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": 
 1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення  
"V Закарпатського параду наречених – 2012" (додаток). 
 2. Оргкомітету до 18 червня 2012 року розробити і затвердити робочий 
план, відповідні заходи та кошторис. 
 3.  Фінансовому управлінню (Король С.І.) профінансувати видатки в 
межах коштів, передбачених "Програмою розвитку туристичної галузі міста 
Ужгород на 2012 рік". 
 4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  
 
 
 
 
 
 
В.о. міського голови,  
перший заступник міського голови                        В. Трикур 
 
 
 
 



                                                                                      Додаток  
до розпорядження міського голови 
від       11.06.12       №     173______             

 
СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення 
"V Закарпатського параду наречених – 2012" 

 
Трикур Віктор Федорович  - перший заступник міського голови,  
      голова оргкомітету 
Бобров Євген Володимирович         - начальник управління у справах 
                                                             культури, спорту сім’ї та молоді                                  
Буланов Ростислав Михайлович - депутат Ужгородської міської ради,  
      заступник голови оргкомітету (за згодою) 
 

Члени оргкомітету: 
 
Воловар Роман Іванович           - начальник відділу у справах сім’ї та молоді  
                                                             управління у справах культури,   
                                                              сім'ї та молоді 
 Денисенко Сергій Сергійович - редактор Закарпатської ліги КВН,  
      громадський діяч (за згодою) 
Ковач Іван Іванович    - начальник відділу охорони здоров'я  
Співак Олексій Михайлович  - начальник ВДАІ Ужгородського МВ  
      УМВС України в Закарпатській області 
Станкович Михайло Михайлович  - начальник управління економіки та  
      підприємництва 
Травіна Ольга Валеріївна  - начальник відділу інвестицій, інновацій, 
      розвитку та туризму 
Хаятова Алла Валеріївна  - начальник відділу інформаційних  
      технологій та зв’язків з громадськістю 
Шандор Федір Федорович  - завідувач кафедри туризму Ужгородського  
                                                              національного університету (за згодою) 
Шеба Олександр  Васильович  - начальник управління архітектури та  
      містобудування 
Шушка Олександр  Іванович  - заступник начальника відділу   
      муніципальної поліції 
 
 
 
Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому     Д.Геворкян 
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