
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

26.04.2017     Ужгород            № 145 

 

 

Про проведення ярмарку 

"Сонячний напій" 

 

 Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42, частиною 8 статті 59 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою організації дозвілля 

мешканців та гостей міста, беручи до уваги заяву виноробів Закарпаття 28 

лютого 2017 року: 

 1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення ярмарку 

"Сонячний напій". 

 2. Оргкомітету організувати і провести 28-30 квітня 2017 року ярмарок 

"Сонячний напій" по вул. Л.Толстого. 

 3. Ужгородському відділу поліції ГУНП в Закарпатській області (Улинець 

В.І.) та управлінню патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві 

Департаменту патрульної поліції (Марценишин Ю.І.) вжити необхідних заходів 

із дотримання громадського порядку під час проведення ярмарку. 

 4. Відділу інформаційної роботи (Кохан А.І.) проінформувати населення 

про проведення ярмарку у засобах масової інформації. 

 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. 

 

  

 

 

В.о. міського голови, 

керуючий справами виконкому       О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



       ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Розпорядження міського голови 

       26.04.2017 № 145 

 

 

Організаційний комітет з підготовки та проведення 

ярмарку "Сонячний напій" 

 

Макара Олена Михайлівна - в.о. міського голови, керуючий справами 

виконкому, голова оргкомітету  

Фартушок Ігор Іванович - в.о. заступника міського голови, 

начальник відділу взаємодії з 

правоохоронними органами та 

запобігання і протидії корупції, заступник 

голови оргкомітету 

Лелекач Наталія Орестівна - начальник відділу торгівлі та захисту 

прав споживачів управління економіки 

та підприємництва, секретар оргкомітету 

 

Члени оргкомітету: 

 

Боршовський Олег Ігорович 

 

Бабидорич Володимир Іванович 

- начальник управління містобудування 

та архітектури, головний архітектор 

- заступник директора департаменту 

міського господарства 

Василиндра Ольга Михайлівна - начальник управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді   

Ігнацевич Лілія Іванівна - начальник управління Держ-

продспоживслужби в м. Ужгороді (за 

згодою) 

Кохан Алла Іванівна - начальник відділу інформаційної 

роботи 

Крайняй Василь Богданович  - директор КП "Уж-Фест" 

Лазар Терезія Василівна 

 

 

- головний спеціаліст відділу торгівлі та 

захисту прав споживачів управління 

економіки та підприємництва 

Марценишин Юрій Ігорович 

 

 

 

Муха Юрій Іванович 

- начальник управління патрульної 

поліції у містах Ужгороді та Мукачеві 

Департаменту патрульної поліції (за 

згодою) 

- представник від виноробів Закарпаття 

(за згодою) 

Просяник Сергій Борисович - начальник відділу муніципальної  

інспекції з благоустрою 

Решетар Василь Васильович 

Травіна Ольга Валеріївна 

- начальник відділу охорони здоров’я 

- начальник управління економіки та 

підприємництва 

                                                                   2. 

Улинець Володимир Іванович - начальник Ужгородського відділу  



поліції ГУНП в Закарпатській області 

(за згодою) 

Якубик Наталія Володимирівна - директор ТОВ "АВЕ-Ужгород" (за 

згодою) 

  

_______________________________ 



 


