
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               _____  сесія    VIІ _  скликання  

  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до рішення ХХVІ сесії  
міської ради VІ скликання  
07.11.14 р. № 1496 
 
 

З метою формування позитивного іміджу та підвищення рівня 
туристичної привабливості міста Ужгород, розвитку та підтримки 
фестивального руху, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми відзначення в м. Ужгород державних та 
місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 
2015-2017 роки, затвердженої рішенням  ХХVІ сесії міської ради VІ скликання 
07 листопада 2014 року № 1496, а саме:  

1.1. Доповнити Пункт 4 рішення головним розпорядником коштів 
«виконавчий комітет Ужгородської міської ради»; 

1.2. У Додатку 1 до рішення у Розділі 1 «Паспорт Програми» та у Додатку 
2 «Розрахунок потреби коштів» збільшити фінансування з міського бюджету у 
2016 році на 750,0 тис. грн.  

- відповідальним виконавцем Програми визначити відділ культури 
управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді, виконавчий комітет 
Ужгородської міської ради. 

1.3. Додаток 1 до Програми доповнити пунктом 13: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. Формування 
позитивного 
іміджу міста та 
його 
туристичної 
привабливості. 

Запровадження 
європейських 
традицій 
індустрії 
відпочинку та 
розваг. 
Придбання 
дерев’яних 
будиночків 

2016 
рік 

Виконавчий 
комітет 
Ужгородської 
міської ради 

- - 750,0 - - - Проведення на 
належному рівні 
загальноміських 
заходів, 
фестивалів, 
ярмарків. 
Покращення 
позиції 
Ужгорода, як 
туристичного 
міста. 

 - загальну суму фінансування на 2016 рік викласти в редакції 1000,7 
тис.грн. 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Білака О.П.  
 
 
 
Міський голова                                                                                   Б. Андріїв 



Супровідна записка 
 

До проекту рішення «Про зміни до рішення ХХVІ 
сесії міської ради VІ скликання 07.11.14 р. № 1496» 

 
 

 
З метою підвищення рівня туристичної привабливості Ужгорода, 

розвитку та підтримки фестивального руху, формуванню позитивного іміджу 
Ужгорода, впровадженню європейських традицій відпочинку, інвестиційній 
привабливості міста та інтеграції в європейський і світовий культурні процеси 
на розгляд депутатів пропонується проект рішення, яким передбачається 
збільшити призначення по Програмі відзначення в м. Ужгород державних та 
місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 
2015-2017 роки у 2016 році на 750,0 тис.грн. 
 
 
 
 
Начальник управління                                                                        Є. Бобров 
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