
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

19.08.2016                               Ужгород                                       № 319 
 

 

Про відзначення Дня Державного 

Прапора України та 25-ї річниці  

незалежності України 
 

 

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

самоврядування в Україні”, розпорядження голови Закарпатської 

облдержадміністрації 11.08.2016 № 381 “Про підготовку та відзначення в 

області 25-ї річниці незалежності України та Дня Державного Прапора 

України”, з метою відзначення в місті знаменних подій: 

1.Затвердити план заходів із підготовки та відзначення 25-ї річниці 

незалежності України та Дня Державного Прапора України (додаток). 

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

забезпечити проведення культурно-мистецьких та спортивних заходів з нагоди 

відзначення знаменних подій. 

3. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) забезпечити фінансування заходів 

у межах коштів, передбачених бюджетом міста.  

4.Управлінню патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві 

Департаменту патрульної поліції (Марценишин Ю.І.) забезпечити охорону 

громадського порядку  під час проведення заходів. 

5.Відділу охорони здоров’я (Решетар В.В.) забезпечити чергування 

медичного персоналу на час проведення заходів. 

6. Першому державному пожежно-рятувальному загону УДСНС України 

у Закарпатській області (Варга В.В.) забезпечити протипожежний режим при 

проведенні заходів. 

7.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови відповідно до функціональних повноважень. 

 

 

 

В.о. міського голови, 

перший заступник міського голови                                                     І. Цап 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови  

19.08.2016 № 319  

 

Заходи 

з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора України  

та 25-ї річниці незалежності України 

 

1. Провести роботу з благоустрою пл.Народної, пам’ятників Т.Шевченку, 

А.Волошину, місць поховань борців за свободу і незалежність України. 

 Департамент міського господарства 

До 23 серпня 2016 року 

2. Забезпечити святкове оформлення міста, встановити максимальну 

кількість наявних та додатково виготовлених державних прапорів України у 

визначених місцях, на будівлях і територіях адміністративних установ, 

організацій, підприємств. 

 Департамент міського господарства, 

керівники установ освіти, 

культури,медичних закладів, 

підприємств та організацій міста 

До 23 серпня 2016 року 

3. Забезпечити участь працівників структурних підрозділів міської ради 

та депутатського корпусу в церемонії урочистого підняття Державного Прапора 

України на пл. Народній 23 серпня 2016 року 

 Відділ організаційної роботи  та 

внутрішньої політики, відділ по  

роботі з депутатами та постійними 

комісіями 

4. Організувати і провести  урочисті збори з нагоди 25-ї річниці 

незалежності України. 

 Відділ організаційної роботи  та 

внутрішньої політики; управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді; відділ  кадрової роботи, 

нагород та спецроботи 

5. Організувати у бібліотечних установах міста книжково-ілюстративні 

виставки, бібліографічні огляди літератури, тематичні вечори, круглі столи, 

присвячені здобуттю Україною незалежності, утвердженню державної 

символіки України. 

 Управління у справах  культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

Серпень 2016 року 

6. Організувати та провести у позашкільних установах, дитячих 

дошкільних закладах уроки символів української державності, літературно-

музичні вечори та виховні години, присвячені Дню незалежності України. 

 Управління освіти; управління у 

справах культури спорту, сім’ї та 



молоді, Ужгородський міський центр 

соціальних служб для сім’ї дітей та 

молоді 

Серпень 2016 року 

7. Організувати проведення  у військових частинах Збройних сил України 

та підрозділах Державної прикордонної служби тематичних бесід, лекцій та 

науково-просвітницьких заходів, присвячених висвітленню історії боротьби 

українського народу за українську незалежність. 

 Відділ оборонної та мобілізаційної 

роботи 

Серпень 2016 року 

8. Організувати та провести культурно-мистецькі та спортивні заходи, 

присвячені 25-й річниці незалежності України. 

 Управління у справах культури 

спорту, сім’ї та молоді 

Серпень 2016 року 

9. Організувати у засобах масової інформації виступи представників 

органів влади, громадськості та науковців з історії українського 

державотворення, забезпечити широке висвітлення заходів щодо відзначення 

25-ї річниці  незалежності України та Дня Державного Прапора України. 

 Прес-служба 

Серпень 2016 року 

 

 

 

Заступник міського голови                                                            О. Білак 

 

 


