
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
08.04.2015                               Ужгород                                          № 137 
 
 
Про підготовку та проведення 
місячника патріотичної, оборонно- 
масової та спортивної роботи 
 

Відповідно до Указу Президента України 169/2015 "Про заходи з 
відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї 
річниці завершення Другої світової війни", з метою активізації військово-
патріотичного виховання молоді:  

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення в м. 
Ужгороді з 09 квітня по 09 травня 2015 року місячника        
патріотичної, оборонно-масової та спортивної роботи, який присвятити 70-й 
річниці Перемоги над нацизмом у Європі, у складі згідно з додатком. 

2. Організаційному комітету здійснити підготовку та забезпечити 
проведення місячника патріотичної, оборонно-масової та спортивної роботи. 

3. Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Бобров Є.В.) 
спільно з управлінням освіти (Бабунич О.Ю.), міськвійськоматом (Журавльов 
М.В.), Ужгородським учбово-спортивним центром ТСО України (Марека І.М.) 
організувати і провести: 
 - зустрічі учнівської молоді міста з ветеранами війни та спорту, воїнами-
інтернаціоналістами; 

- 15.04.2015 року ХХХІІ спартакіаду допризовної молоді міста з фізичної 
та військово-технічної підготовки і першість міста з кульової стрільби серед 
учнів загальноосвітніх шкіл; 

- 22.04.2015 року ХІ спортивні ігри школярів міста "Олімпійські надії-
2015" з легкої атлетики; 

- 07.05.2015 року весняну легкоатлетичну естафету по вулицях міста 
серед учнівської молоді. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Фленька В.Ю. 
 
 
 
Міський голова                                        В.Погорелов 



      
     Додаток  
     до розпорядження міського голови 

            08.04.2015 № 137 
 

СКЛАД 
організаційного комітету з підготовки та проведення місячника                       

патріотичної, оборонно-масової та спортивної роботи, присвяченого 
 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі 

 
Фленько     - заступник міського голови, голова 
Володимир Юрійович                організаційного комітету 
 
Бобров    - начальник управління у справах культури, 
Євген Володимирович               спорту, сім’ї та молоді, заступник голови  
                                                      організаційного комітету 
 

Члени організаційного комітету 
 

Бабунич    - начальник управління освіти 
Оксана Юріївна                           
Білик     - голова методоб’єднання вчителів предмету 
Людмила Василівна                   "Фізична культура", вчитель класичної гімназії 
Воловар    - начальник відділу у справах сім’ї та молоді  
Роман Іванович                           управління у справах культури, спорту, сім’ї та 
                                                      молоді 
Жентичка     - голова методоб’єднання вчителів предмету  
Юрій Юрійович                          "Захист Вітчизни", вчитель класичної гімназії 
Журавльов    - військовий комісар Ужгородського міського 
Микола Вікторович                    військового комісаріату 
Коломоєць    - директор ДЮСШ № 1 м. Ужгород 
Анатолій Іванович 
Марека    - директор Ужгородського учбово-спортивного 
Іван Михайлович                        центру Товариства сприяння обороні України   
                                                      (за згодою) 
Молнар    - начальник відділу фізичної культури та спорту 
Степан Стефанович                    управління у справах культури, спорту, сім’ї та 
        молоді 
Риляк     - голова обласного відділення НОК України 
Іван Іванович                               (за згодою) 
Шуфрич    - почесний президент ФК "Говерла" (за згодою) 
Іван Юрійович 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому                 Д.Геворкян  


