
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

25.05.2017     Ужгород     № 186 

 

 

Про підготовку та проведення 

культурно-масових заходів до 

Міжнародного дня захисту дітей 

 

 Керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, з метою підготовки та проведення Міжнародного дня захисту дітей у 

2017 році: 

 

 1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 

Міжнародного дня захисту дітей (додаток 1). 

2. Затвердити заходи з нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту 

дітей, що додаються. 

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

(Василиндра О.М.); освіти (Бабунич О.Ю.); праці та соціального захисту 

населення (Біксей А.Б.) забезпечити підготовку та проведення загальноміської 

акції. 

 4. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) забезпечити 

фінансування заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей у межах 

планових видатків, передбачених бюджетом міста. 

 5. Управлінню праці та соціального захисту населення (Біксей А.Б.) 

профінансувати видатки, пов’язані з відзначенням Міжнародного дня захисту 

дітей згідно з кошторисом (додаток 2). 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                  Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

25.05.2017 № 186 
 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення 

 Міжнародного дня захисту дітей 

 

Макара Олена Михайлівна - керуючий справами виконкому, 

голова оргкомітету 

Чегіль Мар’яна Михайлівна - заступник начальника управління у 

справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді, заступник голови оргкомітету 

Воловар Роман Іванович - заступник начальник відділу спорту 

сім’ї та молоді управління у справах  

культури, спорту, сім’ї та молоді, 

секретар оргкомітету 

Члени оргкомітету: 

Арокгаті Марина Юріївна - начальник служби у справах дітей 

Бабкіна Анжела Олексіївна - радник міністерства соціальної 

політики України з питань ВПО у 

Закарпатській області (за згодою) 

Бабунич Оксана Юріївна - начальник управління освіти 

Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

Гах Леся Мирославівна - директор департаменту фінансів та 

бюджетної політики 

Кондратенко Олена Анатоліївна - голова громадської організації 

«Творці країни мрій» (за згодою) 

Кузнєцова Олександра Володимирівна - голова ініціативної групи «Фортеця» 

(за згодою) 

Луків Назар Йосифович - начальник відділу спорту сім’ї та 

молоді управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

Решетар Василь Васильович - начальник відділу охорони здоров’я   

Романюк Сергій Валерійович - заступник начальника відділу 

документального та організаційного 

забезпечення 

Фленько Іван Іванович - директор Ужгородського  міського 

центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

 

  

 

Керуючий справами виконкому                                               О. Макара  
 



ЗАТВЕРДЖЕНО    

Розпорядження міського голови 

18.05.2017 № 186 

 

ЗАХОДИ 

з нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту дітей 

26 травня 

16:00 – Акція для дітей ВПО «Дивосвіт» (з 26.05-05.06) 

Кінотеатр «Доміон» 

31 травня 
14:00 – 17:00 – Соціальна акція «Весела галявина» для дітей із числа 

внутрішньо переміщених сімей та сімей, учасників АТО, які перебувають на 

обліку Ужгородського міського центру соціальних служб для сімʼї, дітей та 

молоді. 

Парк культури та відпочинку «Боздоський» 

01 червня 

10:00 – 13:00 – Безкоштовне катання дітей на атракціонах 

Парк культури та відпочинку «Боздоський» 

10:00 – 11:00 – День відкритих дверей в медико-соціальному реабілітаційному 

центрі  «Дорога життя» 

вул. 8-березня 46/В 

11:00 –  «Європейський вернісаж» 

пл. Театральна 

11:00 – Виставка-презентація «Калейдоскоп країн-сусідів» 

наб. Незалежності 

11:30 – Спортивно-розважальне свято 

Ліцей «Лідер» ЗОШ №20, вул. Сільвая, 3 

12:00 – Святкове дійство «Добрий день, книжкове літо» 

Бібліотека – філія № 2, вул. 8-го березня, 19 

13:00 – 17:00 – Спортивно-розважальні заходи для дітей ромської спільноти 

Парк культури та відпочинку «Під замком» 

13:00– 20:00 – Дитячий ярмарок ідей та розваг «Фортеця» 

Ужгородський культурно-історичний центр 

«Совине гніздо», вул. Ф.Ракоці, 2 

14:30  – Марш-ходотон дітей з особливими потребами (лінгвістична гімназія – 

наб. Незалежності – медичний факультет) 

16:00 – Благодійна акція «В долоні долонька», концертна програма, майстер-

клас з об’ємної аплікації «Дітям сонце, землі мир» 

пл. Театральна 

18:00 – Безкоштовна вистава для дітей «Тричі славний розбійник Пинтя» 

Закарпатський академiчний обласний театр ляльок «БАВКА» 

2 червня 

15.00 – 19.00 – Турнір з міні-футболу серед команд мікрорайонів міста 

Стадіон «Автомобіліст» (Штучний майданчик) 

 

___________________________________________ 
 

http://www.bavka.com/


Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

18.05.2017 № 186 

 

 

КОШТОРИС 

з підготовки та відзначення Міжнародного дня захисту дітей 

  

Організації та проведення 

солодкого столу         10000,00 грн. 

 

____________________ 

 

Всього: 10000,00 грн. 

 

 

Керуючий справами виконкому            О. Макара 


