
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 03.04.2018 Ужгород   № 146

    

Про проведення свята 

«Сакура-фест 2018» 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42, частини 8 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації дозвілля 

мешканців і гостей міста, популяризації Ужгорода як туристичного міста та 

квітучої сакури, як одного з його символів: 

1. Провести у м. Ужгород з 18 квітня до 06 травня 2018 року свято 

«Сакура-фест 2018». 

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення свята у 

складі згідно з додатком. 

3. Управлінням економіки та стратегічного планування (Травіна О.В.); у 

справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра О.М.); освіти (Пуківська 

М.І.); директору комунального підприємства “Уж-Фест” (Лагодін Д.М.) 

залучити громадські організації й ініціативні групи та підготувати план заходів 

до свята. 

4. Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області Департаменту 

патрульної поліції (Марценишин Ю. І.) забезпечити дотримання громадського 

порядку та охорони матеріальних цінностей під час проведення свята. 

5. Департаменту міського господарства (Бабидорич В.І.) забезпечити 

благоустрій та прибирання території на період проведення свята. 

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

фінансування заходу в межах коштів міського бюджету. 

7. Відділу муніципальної  інспекції з благоустрою (Станко Ю.Ю.) 

забезпечити дотримання правил благоустрою під час проведення заходів. 

8. Відділу інформаційної роботи (Кохан А. І.) інформувати населення про 

проведення свята. 

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. Андріїв 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

03.04.2018 № 146 

 

Організаційний комітет 

з підготовки та проведення свята 

 

Андріїв Богдан Євстафійович – міський голова, голова оргкомітету 
   

Білак Олександр Павлович – заступник міського голови, заступник 

голови оргкомітету 

Гомонай Василь Васильович – заступник міського голови, заступник 

голови оргкомітету 

Фартушок Ігор Іванович – заступник міського голови, заступник 

голови оргкомітету 
 

Члени оргкомітету: 
   

Бабидорич Володимир Іванович – директор департаменту міського 

господарства 

Білонка Володимир Іванович – депутат міської ради (за згодою) 

Боршовський Олег Ігорович – начальник управління містобудування 

та архітектури 

Варга Василь Васильович  начальник 1-го державного пожежно-

рятувального загону УДСНС України 

в Закарпатській області (за згодою) 

Василиндра Ольга Михайлівна – начальник управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді 

Гах Леся Мирославівна – директор департаменту фінансів та 

бюджетної політики 

Камінська Олена Анатоліївна – голова постійної комісії з питань 

освіти, культури, охорони здоров’я, 

спорту та соціального захисту 

населення, міжнародних, 

міжконфесійних відносин та туризму 

(за згодою) 

Кордонець Володимир 

Володимирович 

– директор ПП «Промтехобладнання» 

(за згодою) 

Кохан  Алла Іванівна – начальник відділу інформаційної 

роботи 
Лагодін Денис Мстиславович – директор комунального підприємства 

“Уж-Фест”  

Марценишин Юрій Ігорович – начальник Управління патрульної 

поліції у Закарпатській області 

Департаменту патрульної поліції  (за 

згодою) 



Пуківська  Марина Іванівна – в.о. начальника управління освіти 

Свирид Дмитро Володимирович – директор комунального підприємства 

«Парк культури та відпочинку «Під 

замком»»  

Станко Юрій Юрійович 

 

– начальник відділу муніципальної  

інспекції з благоустрою 

Травіна Ольга Валеріївна – начальник управління економіки та 

стратегічного планування 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                           О. Макара 

 

 


