
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
21.09.2015                                Ужгород                                        № 369 
 
 
Про підготовку та відзначення 
в місті Дня партизанської слави 
 
 
         Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” , Указу Президента України від 30 жовтня 2001 року № 2010/2001 
«Про День партизанської слави» та розпорядження голови Закарпатської 
обласної державної адміністрації  11.09.2015 № 306 «Про підготовку та 
відзначення в області Дня партизанської слави», з метою вшанування пам’яті 
синів та дочок України, які боролися за свободу народу в період Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років у лавах підпільно-партизанського руху, їх 
подвигу та жертовності, виховання у молодого покоління патріотизму та 
шанобливого ставлення до ветеранів війни :   
 
         1.Затвердити заходи по підготовці та відзначенню в місті Дня 
партизанської слави згідно з додатком. 
 
         2. Департаменту міського господарства (Костенчук О.А.), управлінням: 
освіти (Бабунич О.Ю.); праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.);  
у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра О.М.); відділу 
охорони здоров’я (Решетар В.В.); МВ УМВС України в Закарпатській області 
(Стефанишин Р.І.) забезпечити виконання заходів. 
 
         3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 
міського голови відповідно до функціональних повноважень.  
 
 
 
 
Міський голова                                         В. Погорелов      
 



                                                                        Додаток  
                                                                         до розпорядження міського голови   
                                                                          21.09.2015  № 369 

 
 

ЗАХОДИ  
по підготовці та відзначенню в місті 

Дня партизанської слави  
 

         1.Провести 22 вересня 2015 року в м. Ужгород урочисті та меморіальні 
заходи з нагоди відзначення Дня партизанської слави, зустрічі з ветеранами 
підпільно-партизанського руху та вдовами підпільників, які загинули у роки 
Великої Вітчизняної війни. 
 
 

Управління праці та соціального  
захисту населення. 
22 вересня   2015 року.  

 
         2.Провести разом із благодійними організаціями і фондами акції 
надання матеріальної та гуманітарної допомоги малозабезпеченим 
громадянам – колишнім партизанам, підпільникам, членам їх сімей.    

 
Управління праці та соціального  
захисту населення. 
вересень  2015 року. 

 
         3.Вжити конкретних заходів щодо поліпшення матеріально-побутових 
умов проживання ветеранів підпільно-партизанського руху та вдів загиблих, 
їх медичного, соціально-побутового обслуговування,забезпечення ліками, 
паливом на зимовий період.     

 
Департамент міського господарства, 
управління праці та соціального  
захисту населення,  
відділ охорони здоров’я 
вересень-грудень 2015 року. 
  

         4.Провести впорядкування пам’ятників та меморіалів на честь 
партизанів та підпільників часів Великої Вітчизняної війни.  
 

Департамент міського господарства  
Вересень 2015 року. 

          



         5.Відновити або створити куточки партизанської слави у музеях бойової 
слави при загальноосвітніх навчальних закладах.  
 

Управління освіти 
вересень-грудень 2015 року. 
 

         6.Провести в навчальних закладах міста тематичні уроки,лекції, бесіди з 
історії підпільно-партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років, патріотичні і спортивні акції учнівської та студентської 
молоді. 
 

Управління освіти, управління у  
справах культури, спорту,  
сім’ї та молоді 
Вересень 2015 року. 
 

         7.Організувати в клубно-бібліотечних закладах, музеях міста 
книжоково-ілюстративні виставки, експозиції з нагоди відзначення в місті 
Дня партизанської слави.  
 

Управління освіти  
Вересень 2015 року. 
 
 

         8.Забезпечити громадський порядок, безпеку дорожнього руху та 
медичну допомогу в місцях проведення урочистих заходів. 
 

Рота ДПС по обслуговуванню  
м. Ужгорода УДАІ УМВС України в  
Закарпатській області,  
відділ охорони здоров’я  
22 вересня 2015 року  
 
 
  

 
 
 
Керуючий справами виконкому       Д. Геворкян 
 
 


