
 

 

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 належної організації та проведення Дня міста, зміцнення та 

подальшого розвитку дружніх і партнерських відносин з містами-побратимами 

міста Ужгород та містами України, формування позитивного іміджу Ужгорода, 

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. У Додатку 1 до рішення в Розділі 1. «Паспорт програми» та у 

Додатку 2. «Розрахунок потреби коштів» збільшити фінансування з міського 

бюджету у 2016 році на 400,0 тис.грн.; 

1.2. У Додатку 1 до Програми збільшити фінансування у рядку 2. 

«Задоволення духовних потреб населення, забезпечення конституційного права 

на доступ до надбань культури і мистецтва» – на 150,0 тис.грн.;  

1.3. Додаток 1 до Програми доповнити пунктом 14: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14. Забезпечення 

належної  

організації та 

проведення 

офіційних 

прийомів з 

нагоди 

відзначення 

свят 

державного, 

регіонального 

та місцевого 

значення. 

Організація та 

проведення 

офіційних 

прийомів 

українських та 

закордонних 

делегацій. 

Забезпечення 

делегацій 

транспортом,  

послугами 

екскурсоводів та 

перекладачів. 

Проживання та 

харчування 

делегацій. 

2016 

рік 

Виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради; 

відділ 

культури 

управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді 

- - 250,0 - - - Проведення на 

належному рівні 

заходів,  

прийомів 

офіційних 

делегацій. 

Налагодження 
контактів та 

співпраці. 

Промоція міста 

Ужгород. 

Покращення  

співпраці в 

економічній та 

гуманітарній 

сферах, 



Озвучення 

офіційних 

прийомів. 

Виготовлення 

необхідної 

протокольної 

атрибутики та 

інформаційних 

матеріалів, 

придбання 

квіткової 

продукції, 

сувенірів 

пов’язаних із 

символікою, 

історією, 

економічним 

потенціалом, 

культурним 

надбанням 

міста, тощо. 

Організація та 

проведення 

культурної 

програми. 

підтримка 

дружніх зв’язків. 

 - загальну суму фінансування на 2016 рік викласти в редакції 1500,7 

тис.грн. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П.  

 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. Андріїв 
 

 


