
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

14.02.2019 Ужгород   № 65

    

 

Про проведення фестивалю-ярмарку 

"Медовуха Фест 2019" 

 

 Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42, частиною 8 статті 59 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою організації дозвілля 

мешканців та гостей міста, беручи до уваги звернення голови Асоціації 

пасічників Закарпаття Ляха В.І. 21 січня 2019 року: 

1. Провести 15-17 лютого 2019 року фестиваль-ярмарок «Медовуха 

Фест 2019» по вул. Ракоці та у сквері ім. Героїв Майдану. 

2. Доручити КП «Уж-фест» виступити організатором фестивалю-

ярмарку «Медовуха Фест 2019», голові Асоціації пасічників Закарпаття Ляху 

Володимиру Івановичу – розпорядником.  

3. Затвердити заходи з підготовки та проведення фестивалю-ярмарку, 

що додаються. 

4. 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  

14.02.2019 № 65 

 

 

Заходи 

з підготовки та проведення фестивалю-ярмарку «Медовуха Фест 2019»  

15-17 лютого 2019 року 

 

 

1. Підготувати схему розміщення торгових точок по  вул. Ракоці та у 

сквері ім. Героїв Майдану. 

 

     Управління містобудування та  

     архітектури,  

     КП «Уж-фест» 

До 14 лютого 2019 року 

2. Вирішити питання енергопостачання  та благоустрою території 

на період проведення свята. 

Департамент міського господарства, 

КП «Уж-фест» 

До 14 лютого 2019 року 

3. Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов 

суб’єктами підприємницької діяльності, які беруть участь у фестивалі-

ярмарку. 

 

Управління Держпродспоживслужби в 

м. Ужгороді 

15-17 лютого 2019 року 

4. Залучити до участі у святі суб’єктів підприємницької діяльності, 

які здійснюють роздрібну торгівлю медом, вином, виробами ручної роботи та 

продукцією ресторанного господарства. Кількість учасників обмежена 

схемою розміщення торгових точок та переліком учасників, затвердженим 

розпорядником фестивалю-ярмарку. 

голова Асоціації пасічників Закарпаття 

Лях В.І.,  

КП «Уж-фест» 

 

15-17 лютого 2019 року 

 

5. Забезпечити організацію і проведення культурно-розважальної 

програми. 



Управління у справах культури, молоді та 

спорту,  

голова Асоціації пасічників Закарпаття 

Лях В.І.,  

КП «Уж-фест» 

 

15-17 лютого 2019 року 

6. Забезпечити контроль на в’їзді та виїзді автотранспортних 

засобів з місця проведення заходу. 

Відділ муніципальної інспекції з 

благоустрою 

15-17 лютого 2019 року 

7. Поінформувати населення про проведення свята у засобах 

масової інформації. 

Відділ інформаційної роботи 

Лютий 2019 року 

8. Під час проведення свята вжити необхідних заходів із 

дотримання громадського порядку та охорони матеріальних цінностей. 

    Ужгородський ВП ГУНП в 

Закарпатській області,  

Управління патрульної поліції в 

Закарпатській області Департаменту 

патрульної поліції 

 

15-17 лютого 2019 року 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


