
 
    

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
від_23.03.2012 р. № 87_                        м. Ужгород  
 
 
Про проведення фестивалю-ярмарку 
"Сонячний напій" 
 
 Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
та з метою поліпшення задоволення попиту населення, підтримки 
вітчизняного виробника, створення святкового настрою мешканцям та гостям 
м.Ужгорода: 
  
 1. Провести 29-30 квітня – 1-2 травня 2012 року в м.Ужгороді по 
вул.Ракоці та вул.Довженка фестиваль-ярмарок "Сонячний напій". 
 2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення 
зазначеного фестивалю-ярмарку в складі згідно з додатком. 
 3. Управлінню архітектури та містобудування (Шеба О.В.) підготувати 
схему розташування торгових точок на час проведення фестивалю-ярмарку. 
 4. Департаменту міського  господарства (Касперов О.П.) вирішити 
питання енергопостачання, благоустрою території та встановлення біо-
туалетів на період проведення фестивалю-ярмарку. 
 5. Ужгородському МУ УМВС України в Закарпатській області (Цьока 
І.С.) на час проведення фестивалю-ярмарку вжити необхідних заходів по 
дотриманню громадського порядку та охорони матеріальних цінностей. 
 6. Міській санепідемстанції  забезпечити контроль за дотриманням 
санітарно-гігієнічних умов суб"єктами підприємницької діяльності, які 
беруть участь у фестивалі-ярмарку. 
 7. Відділу охорони здоров"я (Ковач І.І.) організувати на час проведення 
фестивалю-ярмарку чергування медперсоналу та автомашини швидкої 
допомоги. 
 8. Управлінню у справах культури, спорту, сім"ї та молоді  (Бобров 
Є.В.): 
 - організувати масове  культурно-розважальне супроводження даного 
заходу та розміщення рекламної атрибутики:  
 - запропонувати взяти участь  спілці приватних виноградарів та 
виноробів Закарпаття (Ковач О.І.) у фестивалі ярмарку. 
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 9. Управлінню економіки та підприємництва (Станкович М.М.) 
залучити до участі у фестивалі-ярмарку суб"єктів підприємницької 
діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю вином, медом, сувенірами та 
продукцією ресторанного господарства. 
 10. Відділу інформаційних технологій та зв'язків з громадськістю 
(Хаятова А.В. ) в засобах масової інформації проінформувати населення про 
проведення фестивалю-ярмарку. 
 11. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
В.о. міського голови, 
перший заступник міського голови      В.Трикур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                     Додаток 
        до розпорядження міського голови 
        від _________________№________ 
 

Організаційний комітет з підготовки та проведення  
фестивалю-ярмарку "Сонячний напій" 

 
Трикур Віктор Федорович - перший заступник міського голови, 

  голова оргкомітету;  
Беляков Юрій Володимирович - заступник міського голови, заступник  

голови оргкомітету; 
Граб Іван Іванович 
 
 

- головний спеціаліст відділу торгівлі та 
захисту прав споживачів управління  
економіки та підприємництва, секретар  
оргкомітету 

 
Члени оргкомітету: 

 
Бобров Євгеній Володимирович - начальник управління у справах  

  культури, спорту, сім"ї та молоді;   
Борисов Борис Борисович - начальник відділу муніципальної поліції;
Касперов Олександр Петрович - директор департаменту міського 

господарства; 
Ковач Іван Іванович  - начальник відділу охорони здоров"я 
Ковач Олександр Іванович  - голова спілки виноробів Закарпаття (за 

згодою); 
Максимець Іван Іванович - начальник відділу торгівлі та захисту 

прав споживачів управління економіки  
та підприємництва; 

Співак Олексій Михайлович - начальник ВДАІ Ужгородського МУ 
УМВС України в Закарпатській області;  

Станкович  Михайло  
Михайлович 

- начальник управління економіки та 
   підприємництва; 

 
Травіна Ольга Валеріївна  

- начальник відділу інвестицій, іновацій та  
розвитку управління економіки 
та підприємництва; 

Чучка  Павло Павлович - депутат міської ради; 
Хаятова Алла Валеріївна - начальник відділу інформаційних 

  технологій та зв"язків з громадськістю; 
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Цьока Іван Степанович - начальник Ужгородського МУ УМВС 



України в Закарпатській області; 
Шеба Олександр Васильович -  начальник управління архітектури та 

  містобудування, головний архітектор  
міста; 

       - головний державний санітарний лікар        
          м.Ужгорода. 

 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому            Д. Геворкян 
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