
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

14.08.2012                                       Ужгород                                          № 235             
 
 
 

Про відзначення Дня Державного 
Прапора України та 21-ї річниці  
незалежності України 
 

Відповідно до п.20 ст.42, п.8 ст.59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, розпорядження голови облдержадміністрації та 
обласної ради  від 17.07.12р. №33 “Про підготовку та відзначення в області 21-ї 
річниці незалежності України”, від 17.07.12р.№32 “Про підготовку та 
відзначення в області Дня Державного Прапора України” та з метою належної 
організації відзначення в місті знаменних подій: 

1.Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення знаменних 
подій (додаток 1). 

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня Державного 
Прапора та 21-ї річниці незалежності України (додаток 2). 
 3. Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Бобров Є.В.) 
забезпечити проведення культурно-мистецьких та спортивних заходів з нагоди 
відзначення знаменних подій. 
 4. Фінансовому управлінню (Король С.І.) профінансувати видатки в 
межах коштів, передбачених бюджетом. 
 5.Ужгородському МВ УМВС України в Закарпатській області (Гебеш 
О.І.) забезпечити охорону громадського порядку  під час проведення заходів. 
 6.Відділу охорони здоров’я (Столярова І.М.) забезпечити чергування 
медичного персоналу та карети швидкої допомоги на час проведення заходів. 
 7. Першому державному пожежно-рятувальному загону ТУ МНС України 
в Закарпатській області (Варга В.В.) забезпечити протипожежний режим при 
проведенні заходів. 
 8.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Белякова Ю.В. 
 
 
В.о. міського голови,                              
перший заступник міського голови     В. Трикур 



Додаток 1 
           до розпорядження міського голови 
           від 14.08.2012 № 235      
 

Організаційний комітет 
 з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України 

та 21-ї річниці незалежності України  
 

Трикур  Віктор Федорович              -    в.о. міського голови, перший заступник  
                                                                 міського голови, голова оргкомітету                   
Беляков Юрій Володимирович      -     заступник міського голови, заступник        
                                                                 голови оргкомітету  
      
                                           Члени оргкомітету:  
Король Світлана Ігнатівна             -
 
Бобров Євгеній Володимирович   -
 
Варга Василь Васильович              -
 
 
Воловар Марія Василівна              -
 
Гебеш Олександр Іванович            -
 
Касперов Олексій Петрович          -
    
Комарницький Мар’ян  
Несторович                                      -
Кравчук Володимир                       -
Володимирович                              

 
 

заступник міського голови, начальник 
фінансового управління 
начальник управління у справах 
культури, спорту,сім’ї та молоді 
начальник 1-го державного пожежно-
рятувального загону ТУ МНС України в 
Закарпатській області  
начальник відділу кадрової роботи, 
нагород та спецроботи  
начальник Ужгородського МВ УМВС 
України в Закарпатській області 
директор департаменту міського 
господарства                                                 
 
начальник управління освіти 
начальник відділу внутрішньої політики 
та організаційної роботи 

Панасенко Віктор                           - 
Григорович 
Співак   Олексій Михайлович      - 
        
Столярова Ірина Михайлівна        -
                              

 
 
начальник відділу оборонної та 
мобілізаційної роботи   
начальник ВДАІ Ужгородського МВ 
УМВС України в Закарпатській області 
головний спеціаліст відділу охорони 
здоров’я                                         

Хаятова Алла Валеріївна               -
 
Яцук Іван Васильович                   - 

начальник відділу інформаційних 
технологій та зв’язків з громадськістю 
начальник відділу по роботі з 
депутатами та постійними комісіями 

 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому 

                                
 
                                       
                                           Д. Геворкян 



                                                                                          Додаток 2 
                                                                           до розпорядження міського голови  

                                                     від_14.08.2012  №235 
 

Заходи 
з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України  

та 21-ї річниці незалежності України 
 

1.Провести роботу з благоустрою пл.Народної, пам’ятників Т.Шевченку, 
А.Волошину, місць поховань борців за свободу і незалежність України.  

Департамент міського господарства 
                                 До 23 серпня 2012 року 
2.Забезпечити святкове оформлення міста, встановити максимальну 

кількість наявних та додатково виготовлених державних прапорів України у 
визначених місцях, на будівлях і територіях адміністративних установ, 
організацій, підприємств. 

                       Департамент міського господарства, 
                                                            керівники установ освіти, культури, 
                                                            медичних закладів, підприємств 

                                                                      та організацій 
                                До 23 серпня 2012 року 

3.Організувати і здійснити покладання квітів до пам’ятників Т.Шевченку, 
А.Волошину, пам’ятної дошки, встановленої на честь героя України 
В.Чорновола, інших пам’ятників, пам’ятних знаків видатним діячам 
українського державотворення, борцям за свободу і незалежність України. 

                     Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді,    
представники управлінь та відділів 
Ужгородської міської ради 

4.Забезпечити участь працівників структурних підрозділів міської ради та 
депутатського корпусу в церемонії урочистого підняття Державного Прапора 
України на пл.Народній 23 серпня 2012 року. 

Відділ внутрішньої політики та 
організаційної роботи, відділ по  
роботі з депутатами та  

                                                                       постійними комісіями 
5.Організувати і провести  урочисті збори з нагоди 21-ї річниці 

незалежності України. 
                                                                               Відділ внутрішньої політики та 
                                                                               організаційної роботи, управління 

                у справах культури, спорту, 
                                                                               сім’ї та молоді,  відділ кадрової 
                                                                               роботи, нагород та спецроботи  

6.Організувати у бібліотечних установах міста книжково - ілюстративні 
виставки, бібліографічні огляди літератури, тематичні вечори, круглі столи, 
присвячені 21-й річниці незалежності України та символам української 
держави. 



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

                                     Серпень 2012 року 
7.Організувати та провести у позашкільних установах, дитячих 

дошкільних закладах урочисті лінійки, уроки символів української державності, 
зустрічі з депутатами, диспути, літературно-музичні вечори, конкурси віршів та 
виховні години, присвячені Дню незалежності України.  
                                                                   Управління освіти, управління у справах 

                                                         культури,  спорту, сім’ї та молоді, 
                                                         центр соціальних служб для сім’ї, 

                        дітей та молоді                                             
                                Серпень 2012 року                                             

 8.Організувати проведення  у військових частинах Збройних сил України 
та підрозділах Державної прикордонної служби тематичні бесіди, лекції та 
науково-просвітницькі заходи, присвячені історії українського 
державотворення . 
                  Відділ оборонної та мобілізаційної  
                                                                         роботи 
                  Серпень 2012 року 
        9.Організувати та провести культурно-мистецькі та спортивні заходи, 
присвячені 21-й річниці незалежності України. 
                                                                       Управління у справах культури,  
                                                                       спорту, сім’ї та молоді 
                                                                       Серпень 2012 року  
       10.Організувати і провести велопробіг з державними прапорами вулицями 
міста. 

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

                                         23 серпня 2012 року 
      11.Організувати у засобах масової інформації виступи представників 
органів влади, громадськості та науковців з історії українського 
державотворення, забезпечити широке висвітлення заходів щодо відзначення 
21-ї річниці  незалежності та Дня Державного Прапора України. 

        Відділ інформаційних технологій 
                                                                      та зв’язків з громадськістю 

                                                         Серпень 2012 року 
 
 

Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                            Д. Геворкян              
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