
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

13.05.2016     Ужгород      № 185 

 

 

Про відзначення Дня пам’яті 

жертв політичних репресій  

 

 

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

самоврядування в Україні», розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації 05.05.2016 № 220 «Про відзначення в області Дня 

пам’яті жертв політичних репресій», з метою привернення уваги суспільства до 

трагічних подій в історії України, відродження національної пам’яті та 

виховання патріотизму:  

 

1. Затвердити план заходів з підготовки і відзначення Дня пам’яті жертв 

політичних репресій, що додається. 

2. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування заходів у 

межах коштів, передбачених бюджетом міста. 

3. Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Бобров Є.В.) 

профінансувати видатки, пов’язані з організацією та проведенням заходів  за 

рахунок коштів міського бюджету, передбачених для реалізації Програми 

відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, 

знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2015-2017 роки, відповідно до 

кошторису (додаток). 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О.П. 

 

 

 

В.о. міського голови, 

перший заступник міського голови                                                    І. Цап 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

13.05.2016 № 185 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій  

 

1. Вжити заходів щодо посилення соціального захисту реабілітованих 

громадян, які зазнали політичних репресій. 

Управління праці та соціального захисту  

населення 

протягом року 

2. Оформити у бібліотечних установах міста, загальноосвітніх навчальних 

закладах тематичні експозиції, книжкові виставки, провести бесіди, лекції, 

присвячені темі політичних репресій в Україні. 

Управління у справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді, управління освіти 

травень 2016 року 

3. Організувати спільно з управліннями облдержадміністрації заходи з 

вшанування пам’яті жертв політичних репресій, покладання квітів до пам’ятних 

знаків. 

Управління у справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді, відділ організаційної роботи 

та внутрішньої політики, 

15 травня 2016 року 

4. У День пам’яті жертв політичних репресій приспустити на будинках і 

спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ та організацій Державний Прапор України, 

обмежити проведення розважальних заходів. 

Департамент міського господарства, 

керівники закладів освіти, культури, 

охорони здоров’я, підприємств 

та організацій міста 

15 травня 2016 року 

5. Забезпечити впорядкування місць поховань жертв політичних репресій, 

пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних дощок. 

Департамент міського господарства  

до 15 травня 2016 року 

6. Забезпечити висвітлення у газеті «Ужгород» та на офіційному сайті 

міської ради заходів щодо вшанування пам’яті жертв  політичних репресій. 

Прес-служба, редакція газети «Ужгород» 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

13.05.2016 № 185 

 

 

 

 

 

 

КОШТОРИС  

на підготовку та проведення Дня пам’яті жертв політичних репресій 

 

 

 

1. Квіткова продукція                 450 грн. 00 коп. 

_________________________________________________________________ 

                                     450 грн. 00 коп. 

                                                            (Чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.) 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому           О. Макара  


