
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
22.10.2020 Ужгород                                       №  501

   

   

Про відзначення 76-ї річниці 

визволення міста Ужгород та України 

від нацистських загарбників 

 

 

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

самоврядування в Україні», розпорядження голови Закарпатської 

облдержадміністрації 16.10.2020 № 622 «Про відзначення в області 76-ї річниці 

визволення Закарпаття та України від нацистських загарбників», постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), з метою вшанування подвигу народу 

у боротьбі за свободу і незалежність Батьківщини: 

1. Затвердити план заходів із підготовки та відзначення 76-ї річниці 

визволення міста Ужгород та України від нацистських загарбників, що 

додається. 

2. Управлінню у справах культури, молоді та спорту (О. Василиндра) 

профінансувати видатки, пов’язані з відзначенням 76-ї річниці визволення 

міста Ужгород та України від нацистських загарбників.  

3. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Л. Гах) забезпечити 

фінансування заходів у межах коштів, передбачених бюджетом міста. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови відповідно до функціональних повноважень. 

 

 

 

Міський голова                   Богдан АНДРІЇВ  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

 22.10.2020 № 501 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із підготовки та відзначення 76-ї річниці визволення міста Ужгород та України 

від нацистських загарбників 

 

1. Провести роботу з благоустрою і впорядкування могил загиблих 

героїв, меморіального комплексу «Пагорб Слави», території біля 

пам’ятників «Україна – визволителям» та «Добровольцям Закарпаття – 

учасникам Другої світової війни». 

 Департамент міського господарства 

до 27 жовтня 2020 року 

2. Провести спільно зі структурними підрозділами Закарпатської 

обласної державної адміністрації урочисте покладання квітів з нагоди 

відзначення 76-ї річниці визволення міста Ужгород та України від 

нацистських загарбників. 

 Управління у справах культури, 

молоді та спорту; відділ 

документального та організаційного 

забезпечення 

28 жовтня 2020 року 

3. Забезпечити висвітлення заходів із відзначення 76-ї річниці 

визволення міста Ужгород та України від нацистських загарбників на 

офіційному сайті міської ради. 

 Відділ інформаційної роботи 

жовтень 2020 року 

4. Забезпечити громадський порядок та безпеку руху на час 

проведення заходів, присвячених 76-й річниці визволення міста Ужгород 

та України від нацистських загарбників. 

 Управління патрульної поліції в 

Закарпатській області  

28 жовтня 2020 року 

   

 


