
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про організацію запалення вогнів головної ялинки міста Мукачева 

 

 

З метою проведення на належному рівні урочистого запалення вогнів 

головної ялинки міста Мукачева, відповідно підпункту 20 частини 4 статті 42, 

частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Провести 18 грудня 2021 року о 18.00 год. урочисте запалення вогнів 

головної ялинки міста Мукачева у центральній частині міста (площа Кирила і 

Мефодія).  

2. Начальнику управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради Катерині Кришінець-Андялошій організувати та провести 

святкову програму урочистого запалення вогнів головної ялинки міста 

Мукачева. 

3. Начальнику управління міського господарства Мукачівської міської 

ради Андрію Блінову забезпечити: 

1) благоустрій центральної частини міста (пл. Кирила і Мефодія,              

пл. Олександра Духновича). 

2) виконання робіт по освітленню міської ялинки та центральної частини 

міста за узгодженням з управлінням освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради. 

4. Начальнику Мукачівського РУП ГУНП Закарпатської області Анатолію 

Шкирті забезпечити охорону громадського порядку під час запалення вогнів 

головної ялинки міста Мукачева. 

5. Начальнику управління муніципальної інспекції Мукачівської міської 

ради В’ячеславу Роману забезпечити дотримання правил благоустрою під час 

запалення вогнів головної ялинки міста Мукачева. 

6. Начальнику Мукачівського районного управління головного управління 

ДСНС України в Закарпатській області Євгену Праслову забезпечити 

дотримання вимог протипожежної безпеки під час запалення вогнів головної 

ялинки міста Мукачева. 

7. Директору КНП «ЦПСМД Мукачівської міської ТГ» Мирославі Чубірко 

забезпечити наявність карети «Швидкої допомоги» для надання при потребі 

першої невідкладної допомоги під час запалення вогнів головної ялинки міста 

Мукачева. 



 

2 

8. Начальнику відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю 

Мукачівської міської ради Владиславу Микиті висвітлити інформацію про цей 

захід у засобах масової інформації. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія та начальника управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради Катерину Кришінець-Андялошій. 

 

 

Міський голова                                                                              Андрій БАЛОГА 


