
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
16.01.2014                           Ужгород                                  № 16 
 
 
Про відзначення Дня Соборності  
та Свободи України, 68-ї річниці 
утворення Закарпатської області 
 
 
          Відповідно до п.20, ч.4, ст.42 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 30 грудня 2011 року 
№1209/2011 “Про відзначення в Україні  деяких пам’ятних дат та професійних 
свят”, у зв’язку з відзначенням 22 січня 2014 року Дня Соборності та Свободи 
України, 68-ї річниці утворення Закарпатської області, з метою вшанування 
багатовікової історії українського державотворення, виховання патріотизму і 
духовності українського народу:  
 

1.Затвердити план заходів по відзначенню Дня Соборності та Свободи 
України, 68-ї річниці утворення Закарпатської області згідно з додатком 1. 

2.Фінансовому управлінню (Харевич П.І.) забезпечити фінансування 
заходів в межах коштів, передбачених бюджетом міста. 

3.Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра 
О.М.) профінансувати видатки, пов’язані з організацією та проведенням заходів  
згідно з кошторисом (додаток 2) за рахунок коштів міського бюджету, 
передбачених для реалізації Програми відзначення в місті Ужгород державних 
та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів 
на 2012-2014 роки. 

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

 



Додаток 1 
                                                                             до розпорядження міського голови  

                                                                      від 16.01.2014  № 16  
 

Заходи 
з підготовки та відзначення Дня Соборності та Свободи України, 

68-ї річниці утворення Закарпатської області 
 

1.Провести роботу з благоустрою пл.Народної, територій біля пам’ятників 
Т.Шевченку, А.Волошину та місць поховань борців за свободу і незалежність 
України. 
                                                         Департамент міського господарства 
                              До 21 січня 2014 року 

2. Забезпечити тематичне оформлення міста з нагоди знаменних дат. 
           Департамент міського господарства, керівники 

                                                установ освіти, культури, медичних закладів, 
                                                          підприємств та організацій 
                                                          До 21 січня 2014 року    

3.Організувати і провести урочистості, покладання квітів до пам’ятника 
Т.Шевченку та місць поховань борців за свободу і незалежність України. 

                 Управління у справах культури, спорту, сім’ї 
                                                       та молоді, відділ внутрішньої політики, 
                                                      організаційної роботи  та зв’язків з  
                                                       громадськістю                                                                
                                                      22 січня 2014 року 

4.Організувати у бібліотечних установах та навчальних закладах міста 
книжково-ілюстративні виставки, бібліографічні огляди літератури, тематичні 
вечори, присвячені Дню Соборності та Свободи України, 68-й річниці 
утворення Закарпатської області. 

                                                      Управління у справах культури, спорту, сім’ї 
                         та молоді, управління освіти 

       Січень 2014 року 
 5.Організувати проведення  у військових частинах Збройних сил України 
та підрозділах Державної прикордонної служби тематичні бесіди, лекції, 
присвячені історії національно-визвольної боротьби початку ХХ століття в 
Україні. 
                      Відділ оборонної та мобілізаційної роботи 
                      Січень 2014 року 
       6. Організувати в засобах масової інформації цикл тематичних публікацій, 
виступи відомих учених та громадських діячів, забезпечити висвітлення заходів 
щодо відзначення знаменних дат.  
                                                          Відділ внутрішньої політики, організаційної 

                                        роботи  та зв’язків з  громадськістю                           
                                                           Січень 2014 року  
 
 
Заступник міського голови                                                                  Ю. Беляков 


