
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

16.02.2017                                         Ужгород                                               № 56 

  

 

Про вшанування в м. Ужгород 

подвигу учасників Революції гідності та  

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні  
 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Закарпатської 

облдержадміністрації 07.02.2017 № 57 «Про вшанування в області подвигу 

учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» з 

метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та 

самовідданості, вшанування патріотизму і мужності громадян, які 

виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні 

інтереси і європейський вибір нашої держави: 

1. Затвердити план заходів щодо вшанування в м. Ужгород подвигу 

учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

(додається). 

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

(Василиндра О.М.); відділу організаційної роботи та внутрішньої політики 

(Романюк С.В.) забезпечити проведення урочистих заходів із вшанування 

подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні. 

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 

16.02.2017  № 56 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо вшанування в м. Ужгород подвигу учасників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

1. Взяти участь спільно із управліннями та відділами Закарпатської 

облдержадміністрації у заходах із вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

 Управління у справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді; відділ організаційної 

роботи та внутрішньої політики; 

керівники структурних підрозділів 

міської ради, закладів освіти, охорони 

здоров’я, підприємств та організацій 

міста 

20 лютого 2017 року 

2. Провести спортивно-масові заходи, присвячені вшануванню 

подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні. 

 Управління у справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді; управління освіти 

лютий 2017 року 

3. Оформити у бібліотеках та навчальних закладах міста книжкові 

виставки, провести літературні читання, виставки про значення масових 

акцій громадського протесту в Україні, що відбулися у листопаді 2013 

року – лютому 2014 року та організувати зустрічі з їх учасниками. 

 Управління освіти; управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді 

лютий 2017 року 

4. Забезпечити висвітлення на сайті міської ради та у газеті 

«Ужгород» заходів вшанування в м. Ужгород подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

 Прес-служба, редакція газети 

«Ужгород» 

лютий 2017 року 

5. Ужити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку 

та безпеки громадян під час проведення заходів із вшанування в м. 

Ужгород подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні. 

 Управління патрульної поліції у містах 

Ужгороді та Мукачеві Департаменту 

патрульної поліції 

20 лютого 2017 року 



   

 


