
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 25.10.2021                        м. Мукачево      № 378 

 

Про відзначення у Мукачівській  

міській територіальній громаді  

77-ї річниці визволення Мукачева,  

Закарпаття та України від  

нацистських загарбників 

 

 

З метою відзначення у Мукачівській міській територіальній громаді 77-ї 

річниці визволення Мукачева, Закарпаття та України від нацистських 

загарбників, враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації від 21.10.2021 №886 “Про відзначення в області 77-ї 

річниці визволення Закарпаття та України від нацистських загарбників», 

враховуючи карантинні обмеження встановлені постановою КМУ від 

09.12.2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», Відповідно до п.20 ч.4 ст.42, п.8 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

1.Затвердити план заходів з підготовки та відзначення у Мукачівській 

міській територіальній громаді 77-ї річниці визволення Мукачева, Закарпаття та 

України від нацистських загарбників, що додається. 

 

2.Виконавчим органам Мукачівської міської ради забезпечити виконання 

зазначених заходів. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Олександра Лендєла. 

 

 

Міський голова                Андрій БАЛОГА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

 25.10.2021 № 378 

 

ПЛАН 

заходів з підготовки та відзначення у Мукачівській міській  територіальній 

громаді 77-ї річниці визволення Мукачева, Закарпаття та України від 

нацистських загарбників 

 

1.Організувати урочисте покладання квітів та лампадок до пам`ятників в 

місцях поховань полеглих учасників Другої світової війни, за участі 

керівництва Мукачівської міської територіальної громади та представників 

інститутів громадянського суспільства. 

 

 Відділ контролю та організаційного 

забезпечення діяльності виконавчого 

комітету та міської ради; відділ 

інформатизації та зв`язків з громадськістю 

Мукачівської міської ради; старости 

26 жовтня 2021 року 

 

2. Привести у належний стан пам`ятники та пам`ятні місця, що 

відображають події Другої світової війни. 

Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради 

До 26 жовтня 2021 року  

3. Забезпечити висвітлення заходів з відзначення 77-й річниці визволення 

Мукачева, Закарпаття та України від нацистських загарбників 
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 Відділ інформатизації та зв`язків з 

громадськістю Мукачівської міської ради 

Жовтень-листопад 2021 року 

 

4. У місцях проведення заходів із відзначення 77-й річниці визволення 

Мукачева, Закарпаття та України від нацистських загарбників, забезпечити 

охорону громадського порядку. 

Мукачівське районне управління поліції 

Головного управління Національної поліції 

в Закарпатській області (за згодою) 

26 жовтня 2021 року 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради               Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


