
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 22.05.2018 Ужгород   № 224

    

Про підготовку та проведення 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 

2018 році: 

 1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 

Міжнародного дня захисту дітей (додаток 1). 

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

(Василиндра О.М.); освіти (Пуківська М.І.); праці та соціального захисту 

населення (Біксей А.Б.) забезпечити підготовку та проведення заходів до 

Міжнародного дня захисту дітей. 

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

фінансування заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей у межах 

планових видатків, передбачених бюджетом міста. 

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

профінансувати видатки, пов’язані з відзначенням Міжнародного дня захисту 

дітей згідно з кошторисом (додаток 2). 

5. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О. П. 

 

 

Міський голова                                  Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

22.05.2018 № 224 
 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення 

 Міжнародного дня захисту дітей 

 

Білак Олександр Павлович - заступник міського голови, голова 

оргкомітету 

Габор Андріана Антонівна - секретар міської ради, заступник 

голови оргкомітету 

Василиндра Ольга Михайлівна - начальник управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді, 

заступник голови оргкомітету 

Воловар Роман Іванович - заступник начальника 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 

Біксей Андрій Борисович - начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

Гах Леся Мирославівна - директор департаменту фінансів та 

бюджетної політики 

Луків Назар Йосифович - начальник відділу спорту, сім’ї та 

молоді управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

Пуківська Марина Іванівна - начальник управління освіти 

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  

 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

22.05.2018 № 224 

 

КОШТОРИС 

з підготовки та відзначення Міжнародного дня захисту дітей 

  

Організація та проведення 

солодкого столу         5000,00 грн. 

 

____________________ 

 

Всього: 5000,00 грн. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                               О. Макара  

 


