
  

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
12.10.2017                                            Ужгород                                         № 425 

 

 

 

Про підготовку та відзначення  

Дня захисника України  
 

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

місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Закарпатської 

облдержадміністрації 10.10.2017 № 511 «Про підготовку та відзначення в 

області Дня захисника України», з метою вшанування бойового подвигу, 

самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню Українському 

народу, збереження та розвитку національних військових традицій, 

відзначення Дня захисника України:  

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня захисника 

України (додається).  

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) забезпечити 

фінансування заходів у межах коштів, передбачених бюджетом міста.  

3. Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра 

О.М.) профінансувати видатки, пов’язані з проведенням заходів.  

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О.П.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Б. Андріїв 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

12.10.2017 № 425 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки та відзначення Дня захисника України 

 

1. Провести роботу з благоустрою і впорядкування могил, пам’ятників, 

пам’ятних знаків та меморіалів, встановлених на честь захисників та борців за 

незалежність України.  

Департамент міського господарства  

До 14 жовтня 2017 року 

 

  2. Забезпечити святкове оформлення міста державними прапорами у 

визначених місцях, на будівлях і територіях адміністративних установ, 

організацій, підприємств.  

Департамент міського господарства,  

керівники закладів освіти, культури,  

охорони здоров’я, підприємств  

та організацій міста  

 

До 14 жовтня 2017 року  

 

3. Організувати і провести урочисті збори з нагоди Дня захисника 

України.  

Відділ документального та  

організаційного забезпечення, 

служба персоналу та спецроботи,  

відділ оборонної, мобілізаційної  

роботи та цивільного захисту  

населення,управління у справах  

культури, спорту, сім’ї та молоді  

13 жовтня 2017 р. 

 

  4. Провести спільно із управліннями та відділами Закарпатської 

облдержадміністрації урочисте покладання квітів на Пагорбі Слави з нагоди 

Дня захисника України.  

Управління у справах культури,  

спорту, сім’ї та молоді, керівники  

управлінь, відділів міської ради,  

закладів освіти, охорони здоров’я,  

підприємств та організацій міста  

14 жовтня 2017 року  



5. Організувати та провести культурно-мистецькі та спортивні заходи, 

літературно-музичні та тематичні вечори, бесіди за участі ветеранів, учасників 

АТО.  

Управління у справах культури,  

спорту, сім’ї та молоді,  

управління освіти  

Жовтень 2017 року 

 

  6. Забезпечити відвідування представниками органів місцевого 

самоврядування ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, 

учасників антитерористичної операції, які перебувають у закладах соціального 

захисту населення, госпіталі для ветеранів війни, медичних, реабілітаційних 

закладах, сімей загиблих учасників антитерористичної операції в Донецькій та 

Луганській областях, а також вшанування солдатських матерів та дружин  

Управління праці та соціального  

захисту населення, відділ охорони  

здоров’я 

Жовтень 2017 року  

 

 7. Забезпечити висвітлення в газеті «Ужгород» та на сайті міської ради 

заходів із відзначення Дня захисника України.  

Відділ інформаційної роботи,  

редакція газети «Ужгород»  

Жовтень 2017 року  

 

8. Сприяти громадським об’єднанням, у тому числі волонтерським 

організаціям у здійсненні ними діяльності, пов’язаної із проведенням заходів, 

присвячених Дню захисника України. 

 Управління праці та соціального  

захисту населення, відділ  

документального та організаційного  

забезпечення, управління у справах  

культури, спорту, сім’ї та молоді, 

Жовтень 2017 року 

 

9. Забезпечити громадський порядок під час проведення заходів, 

присвячених Дню захисника України.  

Управління патрульної поліції  

у містах Ужгороді та Мукачеві  

Департаменту патрульної поліції  

Жовтень 2017 року 

 

___________________________________________________________ 


