
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про план заходів із відзначення в 

Мукачівській міській  територіальній  

громаді Дня Гідності та Свободи 
 

 

З метою відзначення річниці початку доленосних для України подій 

Помаранчевої революції та Революції Гідності, віддання належної шани 

громадянському  подвигу, вшанування патріотизму і мужності людей, які 

виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси 

та європейський вибір нашої держави, беручи до уваги розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації від 11.11.2021 року №941 «Про 

план заходів із відзначення в області Дня Гідності та Свободи», 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», керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”  

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в Мукачівській 

міській  територіальній громаді Дня Гідності та Свободи, що додається. 
 

2. Виконавчим органам Мукачівської міської ради забезпечити 

виконання зазначених заходів. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра Лендєла.   
 
 

 

Міський  голова         Андрій БАЛОГА 
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                                                                                 Додаток 

                                                                                 до розпорядження  

Мукачівського міського голови 

__________ № ______ 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки та відзначення в Мукачівській міській територіальній громаді  

Дня Гідності та Свободи 

 

1. Організувати та провести урочистий мітинг з покладанням квітів до 

пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, на площі Героїв Майдану, за участі 

представників органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, 

учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників 

АТО/ООС у Донецькій і Луганській областях, представників волонтерських 

рухів та духовенства. 
 

 Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради; 

відділ інформатизації та зв’язків з 

громадськістю Мукачівської міської 

ради; відділ контролю та 

організаційного забезпечення 

діяльності виконавчого комітету та 

міської ради; відділ з питань 

надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної та оборонної роботи 

Мукачівської міської ради; старости 

21 листопада 2021 року 

 

2. Провести в навчальних закладах, закладах культури тематичні заходи, 

присвячені революційним подіям 2004 року та Революції Гідності, її учасникам 

та значенню цих подій у розвитку громадянського суспільства. 
 

 Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради; 

старости 

Листопад 2021 року 

 

3. Забезпечити благоустрій у місцях проведення заходів із відзначення  

Дня Гідності та Свободи. 
 

 Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради; старости 

До 21 листопад 2021 року 

4. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації заходів із 
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відзначення Дня Гідності та Свободи. 

  
 Відділ інформатизації та зв’язків з 

громадськістю Мукачівської міської 

ради 

Листопад 2021 року 

 

5. Вжити заходів із забезпечення громадського порядку та безпеки 

громадян, дотримання правил благоустрою м. Мукачева під час проведення 

заходів з нагоди відзначення у 2021 році Дня Гідності та Свободи. 
 

 Мукачівське районне управління 

поліції Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській 

області (за згодою, управління 

муніципальної інспекції Мукачівської 

міської ради 

21 листопада 2021 року 
 

  
 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Мукачівської міської ради             Олександр ЛЕНДЄЛ 

 

 

 


