
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 12.02.2019 Ужгород   №  60

   

   

 

Про відзначення Дня вшанування 

учасників бойових дій  

на території інших держав 

 

             Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації 08.02.2019 № 71 «Про відзначення в області Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав»  з нагоди Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав: 

 

          1. Затвердити заходи з відзначення Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав, що додаються. 

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

фінансування заходів у межах коштів, передбачених бюджетом міста, згідно з 

додатком. 

3. Департаменту праці та соціального захисту населення (Біксей А.Б.), 

управлінню у справах культури, молоді та спорту (Василиндра О.М.) 

профінансувати видатки, пов’язані з відзначенням Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав.  

4. Департаментам: міського господарства, праці та соціального захисту 

населення; управлінням: освіти, охорони здоров’я, у справах культури, молоді 

та спорту; відділу оборонної  та мобілізаційної роботи  забезпечити виконання 

зазначених заходів. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови відповідно до функціональних повноважень. 

 

 

В. о. міського голови, 

заступник міського голови                                                        І. ФАРТУШОК 
 



                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           Розпорядження міського голови 

                                                                           12.02.2019   № 60 

 

 

ЗАХОДИ  

з відзначення Дня вшанування учасників бойових  

дій на території інших держав 

 

1. Провести впорядкування території біля пам’ятника воїнам-

інтернаціоналістам та могил загиблих учасників війни в Афганістані 

         Департамент міського господарства,  

міське товариство учасників  

афганської війни, міський осередок  

Закарпатської обласної спілки  

 ветеранів війни 

до 14 лютого 2019 

 

2. Організувати зустрічі з учасниками бойових дій на території інших 

держав, воїнами-афганцями, учасниками АТО та провести уроки мужності у 

навчальних закладах міста. Оформити у бібліотеках, навчальних закладах та 

військових частинах міста книжкові виставки, присвячені учасникам бойових 

дій на території інших держав.  

Управління освіти, міське товариство  

учасників афганської війни 

14—19 лютого 2019 

 

        3. Організувати та провести: панахиду за загиблими і померлими, мітинг-

реквієм, покладання квітів до пам’ятника “Скорботній матері”, запалення 

свічок.   

Управління у справах культури, молоді; та 

спорту, відділ оборонної та  мобілізаційної 

роботи, міське товариство учасників 

афганської війни, міський осередок 

Закарпатської обласної спілки ветеранів 

війни, міськвійськкомат 

      14—15 лютого 2019 

 

         4. Надати грошову допомогу учасникам бойових дій та вдовам учасників 

бойових дій на території інших держав. 

 

        Департамент праці та соціального  

 захисту  населення  

 до 22 лютого 2019 

 



5. Забезпечити безпеку руху на період проведення заходів біля 

пам’ятника “Скорботній матері” на Православній набережній. 

 

         Управління патрульної поліції  

     у Закарпатській області 

         Департаменту патрульної поліції 

         14—15 лютого 2019  

  

 6. Забезпечити чергування швидкої медичної допомоги на період 

проведення заходів біля пам’ятника “Скорботній матері”. 

 

Управління  охорони здоров’я 

14—15 лютого 2019 

 

  7. Підготувати та опублікувати  в газеті "Ужгород" матеріали  про 

учасників бойових дій на території інших держав, пов’язаних із виконанням 

інтернаціонального обов’язку. 

 

                                                               Редакція газети «Ужгород» 

 

 

 _____________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Додаток  

                                                                           до розпорядження міського голови 

                                                                           12.02.2019 № 60 

 

 

 

КОШТОРИС 

                     з підготовки та відзначення Дня вшанування  

учасників бойових дій на території інших держав 

 

 

 

1. Квіткова продукція                                                               -     2700,00 грн. 

 

2. Надання грошової допомоги 

    ветеранам Афганістану (воїнам – 

    інтернаціоналістам) 38 х 500,00                                          -     19000,00 грн. 

 

3. Закупівля продуктових наборів  

    20 ветеранам                 -     4600,00 

 

______________________   

                                                                               Всього:           26300,00 грн. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                О. МАКАРА 

 

 


