
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

13.08.2014       Ужгород               № 305 
 
 
Про проведення міжнародного 
фестивалю національних  
культур “Карпатський Вавилон” 
 
 
 

Враховуючи звернення директора міжнародного фестивалю національних 
культур від 23.07.2014 року, відповідно до п.20, ч.4, ст.42 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, з метою підняття соціально-патріотичного 
настрою мешканців і гостей міста, популяризації Ужгорода як туристичного 
міста виконком міської ради вирішив: 

 
1. В рамках відзначення 23-ї річниці незалежності України та Дня 

Державного Прапора України провести з 22 по 24 серпня 2014 року  
міжнародний фестиваль національних культур “Карпатський Вавилон”. 

2.Управлінню економіки та підприємництва (Станкович М.М.) у рамках 
відзначення 23-ї річниці незалежності України та Дня Державного Прапора 
України  на період з 22 по 24 серпня 2014 року сприяти залученню суб’єктів 
підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю сувенірами, медом, 
вином та продукцією ресторанного господарства до участі у заході. 

3.Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра 
О.М.) сприяти проведенню фестивалю. 

4.Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з 
громадськістю (Кравчук В.В.) проінформувати населення про проведення 
фестивалю. 

5.Ужгородському МВ УМВС України в Закарпатській області  (Калитич 
Є.М.) на час проведення фестивалю вжити необхідних заходів по дотриманню 
громадського порядку, охорони матеріальних цінностей та безпеки руху.  
        6.Управлінню  містобудування та архітектури (Квіт В.В.)  до 05 серпня 
2014р. спільно з зацікавленими організаціями підготувати схему розташування 
торгових точок на час проведення фестивалю. 
        7.Департаменту міського господарства (Костенчук О.А.)  сприяти у 
вирішенні  питання  енергопостачання, благоустрою та прибирання території на 



період  проведення фестивалю. 
8.Ужгородському міськрайонному ГУ Держсанепідемслужби в 

Закарпатській області (Шуберт С.Т.) забезпечити контроль за дотриманням 
санітарно-гігієнічних умов суб’єктами підприємницької діяльності - 
учасниками фестивалю. 

9.Відділу муніципальної поліції та правопорядку (Куцов К.О.) забезпечити 
безперешкодний в’їзд у визначений час підприємців-учасників фестивалю. 

11.Першому державному пожежно-рятувальному загону ТУ МНС  України 
в Закарпатській області (Варга В.В.) забезпечити протипожежний режим при 
проведенні фестивалю. 

12.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 
міського голови відповідно до функціональних повноважень. 

 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                                                                        В. Щадей              


