
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

25.10.2016                     Ужгород                             № 407 

 

 

Про відзначення 72-ї річниці 

визволення міста Ужгород та України 

від фашистських загарбників  
 

 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Закарпатської 

облдержадміністрації 21.10.2016 № 498 «Про відзначення в області 72-ї 

річниці визволення Закарпаття та України від фашистських загарбників», з 

метою вшанування подвигу народу у боротьбі за свободу і незалежність 

Батьківщини: 

1. Затвердити план заходів із підготовки і відзначення 72-ї річниці 

визволення м. Ужгород та України від фашистських загарбників 

(додається). 

2. Управлінням у справах культури, спорту, сім’ї та молоді 

(Василиндра О.М.); праці та соціального захисту населення (Біксей А.Б.) 

забезпечити проведення урочистих заходів із відзначення 72-ї річниці 

визволення м. Ужгород та України від фашистських загарбників. 

3. Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) 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                                                                                 Б. Андріїв 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

25.10.2016 № 407 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із підготовки та відзначення 72-ї річниці визволення м. Ужгород та 

України від фашистських загарбників 

 

1. Провести благоустрій 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 2016 року 

2. Провести спільно із управліннями та відділами Закарпатської 

облдержадміністрації урочисте покладання квітів до пам’ятників 

«Україна – визволителям», «Добровольцям Закарпаття – учасникам ІІ 

світової війни» та на Пагорбі Слави. 

 Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді; керівники 

управлінь, відділів міської ради, 

закладів освіти, охорони здоров’я, 

підприємств та організацій міста 

28 жовтня 2016 року 

3. Провести спортивно-масові заходи, присвячені 72-й річниці 

визволення Ужгорода від фашистських загарбників. 

 Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді;  

управління освіти 

Жовтень 2016 року 

4. Оформити у бібліотеках та навчальних закладах міста книжкові 

виставки, провести літературні читання, зустрічі із ветеранами Другої 

світової війни, присвячені 72-й річниці визволення Ужгорода від 

фашистських загарбників. 

 Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді;  

управління освіти 

Жовтень 2016 року 

5. Вжити заходів щодо посилення соціального захисту ветеранів 

війни та учасників українського визвольного руху, надання їм грошової 

допомоги. 

 Управління праці та соціального 

захисту населення 

Жовтень 2016 року 



6. Проводити роботу із підвищення рівня інформованості ветеранів 

війни щодо роз’яснення діючого пенсійного законодавства, змісту та 

соціальної спрямованості урядових рішень з питань пенсійного та 

соціального забезпечення. 

 Управління праці та соціального 

захисту населення, управління 

Пенсійного фонду України у м. 

Ужгороді 

постійно 

7. Виділити автобуси для покладання вінків та квітів на Пагорбі 

Слави, до пам’ятників «Україна – визволителям» та «Добровольцям 

Закарпаття». 

 Відділ транспорту, державних 

закупівель та зв’язку 

28 жовтня 2016 року 

8. Забезпечити висвітлення у газеті «Ужгород» та на сайті міської 

ради заходів із відзначення 72-ї річниці визволення м. Ужгород та України 

від фашистських загарбників. 

 Прес-служба, редакція газети 

«Ужгород» 

Жовтень 2016 року 

9. Забезпечити громадський порядок та безпеку руху на час 

проведення заходів присвячених 72-й річниці визволення м. Ужгород та 

України від фашистських загарбників. 

 Управління патрульної поліції у 

містах Ужгороді та Мукачеві 

Департаменту патрульної поліції 

28 жовтня 2016 року 

  

   

 

 


