
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

19.06.2018 Ужгород   № 271

   

   

Про відзначення 22-ї річниці 

Конституції України та 73-ї річниці 

входження Закарпаття до складу України 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації 08.06.2018 № 361 “Про відзначення в області 22-ї 

річниці Конституції України та 73-ї річниці входження Закарпаття до складу 

України”, з метою формування високого рівня правової свідомості та правової 

культури, виховання поваги громадян до Основного Закону України та 

організації відзначення у місті знаменних подій: 

 

1. Затвердити заходи з відзначення 22-ї річниці Конституції України та 

73-ї річниці входження Закарпаття до складу України, що додається. 

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

фінансування заходів у межах коштів, передбачених бюджетом міста. 

3. Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра 

О.М.) профінансувати видатки, пов’язані з організацією та проведенням 

культурно-мистецьких і спортивних заходів з нагоди відзначення знаменних 

подій. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. Андріїв 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

19.06.2018  № 271 

 

Заходи 

з відзначення 22-ї річниці Конституції України та 73-ї річниці 

входження Закарпаття до складу України 

 

1. Провести роботу з благоустрою та впорядкуванню пам’ятників і 

пам’ятних знаків видатним діячам українського державотворення. 

       Департамент міського господарства 

До 27 червня 2018 року 

2. Забезпечити святкове оформлення міста державними прапорами у 

визначених місцях, на будівлях і територіях адміністративних установ, 

організацій, підприємств. 

Департамент міського господарства, 

керівники закладів освіти, культури, 

охорони здоров’я, підприємств 

та організацій міста 

До 27 червня 2018 року 

3. Організувати урочисті збори з нагоди відзначення 22-ї річниці 

Конституції України та 73-ї річниці входження Закарпаття до складу України. 

Відділ документального та 

організаційного забезпечення; служба 

персоналу та спецроботи; управління  

у справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді 

Червень 2018 року 

4. Організувати у бібліотечних установах міста книжкові виставки, 

бібліографічні огляди літератури, круглі столи про історію української 

законотворчості, процесу прийняття Конституції України. 

Управління  у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

Червень 2018 року 

5. Організувати та провести культурно-мистецькі та спортивні заходи, 

присвячені 22-й річниці Конституції України. 

Управління  у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді  

Червень 2018 року 

6. Організувати у засобах масової інформації цикл тематичних 

публікацій, приурочених  22-й річниці Конституції України та 73-й річниці 

входження Закарпаття до складу України. 

Відділ інформаційної роботи, редакція 

газети «Ужгород» 

Червень 2018 року 



7. Забезпечити громадський порядок під час проведення урочистостей з 

нагоди відзначення 22-ї річниці Конституції України  та 73-ї річниці входження 

Закарпаття до складу України. 

Управління патрульної поліції у 

Закарпатській області Департаменту 

патрульної поліції 

Червень 2018 року 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


