
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
25.04.2019 Ужгород                                       № 198

   

   

Про відзначення Дня пам’яті та  

примирення, Дня перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні  

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації 23.04.2019 № 223 з метою вшанування подвигу 

Українського народу у боротьбі за свободу і незалежність Батьківщини, 

увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій війні, формування у молодіжному 

середовищі шанобливого ставлення і поваги до ветеранів війни та нинішніх 

захисників Вітчизни: 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в місті Дня пам’яті 

та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що 

додається. 

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 у місті Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

4. Департаментам: міського господарства; праці та соціального захисту 

населення; управлінням: освіти; у справах культури, молоді та спорту; охорони 

здоров’я; відділам: оборонної та мобілізаційної роботи; цивільного захисту 

населення; транспорту, державних закупівель та зв’язку; документального та 

організаційного забезпечення забезпечити виконання зазначених заходів. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.  

 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 



                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                          Розпорядження міського голови   

                                                                          25.04.2019 № 198 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

з підготовки та відзначення в місті Дня пам’яті та примирення, 

Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 

1. Провести впорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та 

інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни, меморіальних дощок, 

встановлених на їх честь.  

 

Департамент міського господарства 

Травень 2019 року 

 

2. Організувати  та провести урочистості з нагоди Дня пам'яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

 

Управління у справах культури, молоді 

та спорту; департамент праці та 

соціального захисту населення; відділ 

оборонної та мобілізаційної роботи; 

Ужгородський  об’єднаний міський 

військовий комісаріат; громадські 

організації ветеранів; управління 

охорони здоров’я, відділ 

документального та організаційного 

забезпечення 

8 – 9 травня 2019 року 

 

3. Вжити конкретних заходів, спрямованих на поліпшення житлового та 

медичного забезпечення ветеранів війни.  

 

Департамент міського господарства, 

департамент праці та соціального  

захисту населення, управління  

охорони здоров’я 

Протягом 2019 року 

  

4. Забезпечити виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни. 

 

Департамент праці та соціального  

захисту населення 

До 9 травня 2019 року 



 

5. Забезпечити проведення у навчальних закладах міста тематичних 

уроків Пам’яті, виховних годин, круглих столів, конференцій, інших заходів за 

участі ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої 

світової війни, нинішніх захисників Вітчизни.  

 

Управління освіти; управління у  

справах культури, молоді та спорту, 

спільно з організаціями ветеранів війни 

Травень 2019 року 

 

6. Забезпечити висвітлення заходів із відзначення Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  

 

Відділ інформаційної роботи 

Травень 2019 року 

 

7. Забезпечити громадський порядок та безпеку дорожнього руху у місцях 

проведення урочистих заходів. 

 

Управління патрульної поліції у  

Закарпатській області  

Департаменту патрульної  

Поліції  

8 - 9 травня 2019 року 

 

8. Організувати транспортне забезпечення учасників урочистостей на час 

покладання квітів. 

 

Відділ транспорту, державних  

закупівель та зв’язку 

9 травня 2019 року 

 

 

____________________________________  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

                                                                         до розпорядження міського голови   

                                                                          25.04.2019 № 198 

 

 

 

 

 

КОШТОРИС 

на підготовку та відзначення Дня перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні  

 

 

 

1. Закупівля продуктових наборів для 

 ветеранів війни        - 18 945,00 грн. 

 

2. Квіткова продукція        - 3 500,00 грн. 

 

3. Надання грошової допомоги ветеранам війни  - 5 000,00 грн. 

 

4. Видатки на оплату послуг із харчування   - 3 600,00 грн. 

 

 

        _____ ___________________ 

           

Всього : 31 045,00 грн. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому           О. МАКАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


