
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

04.03.2016                               Ужгород                                          № 81 

 

 

Про  відзначення 77-ї річниці 

проголошення Карпатської України 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Закарпатської 

обласної державної адміністрації 29.02.2016 №74 «Про підготовку та 

відзначення в області 77-ї річниці проголошення Карпатської України», з 

метою гідного відзначення пам’ятної події у багатовіковій історії українського 

державотворення, вшанування її Президента, Героя України А. Волошина та 

полеглих січових стрільців: 

 

1. Затвердити план заходів із підготовки та відзначення у місті 77-ї 

річниці проголошення Карпатської України, що додається. 

2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування заходів  

в межах коштів, передбачених бюджетом міста. 

3. Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Бобров Є.В.) 

профінансувати видатки, пов’язані із відзначенням 77-ї річниці проголошення 

Карпатської України 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 2015-2017 

роки відповідно до кошторису (додаток). 

4. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на  заступника 

міського голови Білака О. П. 

 

 

 

 

Міський голова                        Б. Андріїв                                                                                                                                                         

 

 

 



                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                Розпорядження міського голови  

                                                     04.03.2016  № 81  

 

План заходів 

із підготовки та відзначення у місті 77-ї річниці проголошення 

 Карпатської України 

 

  1. Упорядкувати могили січових стрільців, територію біля пам’ятника   

Президенту Карпатської України, Герою України А. Волошину. 

                                                   Департамент міського господарства 

    до 15 березня 2016 року 

 2. Організувати урочисте покладання квітів до пам’ятника Президенту 

Карпатської України, Герою України А. Волошину. 

                                             Управління  у справах культури, спорту, сім’ї та 

                                                  молоді, відділ внутрішньої політики,  

                                                  організаційної роботи  та зв’язків з громадськістю                              

                                                  15 березня 2016 року 

 3. Провести у навчальних закладах міста заходи, спрямовані на виховання 

в учнів патріотизму, поваги до героїчних сторінок минулого, присвячені  

подіям, пов’язаним з Карпатською Україною.  

                                                   Управління освіти  

                                                   березень 2016 року 

 4. Організувати у бібліотеках міста тематичні виставки, огляди літератури, 

приурочені 77-річчю подій, пов’язаних із проголошенням Карпатської України. 

                                                    Управління у справах  культури, спорту сім’ї 

                                                    та молоді  

                                                    березень 2016 року 

5. Забезпечити громадський порядок та безпеку руху під час проведення 

урочистих заходів. 

 Управління патрульної поліції у містах Ужгороді  

 та Мукачеві Департаменту патрульної поліції 

                                                    15 березня 2016 року 

6. Забезпечити участь представників міської ради в урочистих заходах на 

Красному полі поблизу м. Хуст.   

                                                    Відділ внутрішньої політики, організаційної 

                      роботи та зв’язків з  громадськістю, відділ  

                                                    транспорту, державних закупівель та зв’язку 

                                                    15 березня 2016 року 

7. Організувати у засобах масової інформації цикл тематичних публікацій, 

забезпечити висвітлення заходів із відзначення 77-ї річниці Карпатської 

України. 

                                                    Відділ внутрішньої політики, організаційної 

                      роботи та зв’язків з  громадськістю, редакція 

                      газети «Ужгород» 

 

     



     Додаток 

                                                                            до розпорядження  міського голови 

                                                                            04.03.2016 № 81 

                                                                            

                                                                            

 

 

 

                                                                                               

 

К О Ш Т О Р И С 

із підготовки та відзначення 77-ї річниці 

проголошення Карпатської України 

 

 

 

 

1. Квіткова продукція                                                1200 грн. 00 коп. 

___________________________________________________________________ 

   ВСЬОГО:                                                                 1 200 грн. 00 коп. 

                                                               (Одна тисяча двісті грн.00 коп.) 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                     О. Макара 

                                   

                                                               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


