
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про підготовку та відзначення в Мукачівській міській територіальній громаді 

Дня Соборності України та 76-ї річниці утворення Закарпатської області у 

складі України 

 

З метою зміцнення єдності народу навколо ідеї соборної Української 

держави, виховання патріотизму та духовності українського народу, беручи до 

уваги розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

від 18.01.2022 року №4 «Про підготовку та відзначення в області Дня 

Соборності України та 76-ї річниці утворення Закарпатської області у складі 

України», 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, 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 Соборності України та 76-ї річниці 

утворення Закарпатської області у складі України, 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 

 

 



 

2 

Додаток 

до розпорядження 

міського голови 

__________ № ______ 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

з підготовки та відзначення в Мукачівській міській територіальній громаді Дня 

Соборності України та 76-ї річниці утворення Закарпатської області у складі 

України 

 

1.Організувати і провести урочистий «круглий стіл» та покладання корзини 

з квітами до пам’ятного знаку «Усім борцям за волю України» та віночків до 

меморіальних дощок видатним діячам Української держави, борцям за свободу і 

незалежність України, Михайлу Грушевському та Августину Волошину.  
  

 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, старости 

22 січня 2022 року  
 

2. Забезпечити встановлення Державних Прапорів України на будинках 

органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ  і 

організацій у День Соборності України. 
 

 Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради; 

управління міського господарства 

Мукачівської міської ради; управління  

соціального захисту Мукачівської 

міської ради; відділ контролю та 

організаційного забезпечення 

діяльності виконавчого комітету та 

міської ради; відділ економіки 

Мукачівської міської ради; відділ 

інформатизації та зв’язків з 

громадськістю Мукачівської міської 

ради; старости 
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22 січня  2022 року 

3. Запропонувати релігійним організаціям Мукачівської міської 

територіальної громади відслужити молебні за Україну з нагоди Дня 

Соборності. 

Відділ інформатизації та зв’язків з 

громадськістю Мукачівської міської 

ради 

       22 січня 2022 року 

 

4. У клубних та бібліотечних установах, загальноосвітніх навчальних 

закладах Мукачівської міської територіальної громади провести інформаційні, 

науково-просвітницькі, культурно-мистецькі та інші заходи, присвячені історії 

національно-визвольних змагань в Україні на початку ХХ століття, боротьбі за 

суверенітет та територіальну цілісність України та возз’єднанню Закарпаття в 

єдиній Українській державі. 

Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради; 

старости 

Січень 2022 року 

  

5.Максимально сприяти реалізації конструктивних ініціатив громадськості, 

спрямованих на розвиток міжрегіональних культурних обмінів, проведення 

тематичних просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортивних та 

інших заходів патріотичного змісту. 

Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради;

 відділ інформатизації та зв’язків 

з громадськістю Мукачівської міської 

ради; старости      

      Січень 2022 року 

 

6. Забезпечити благоустрій у місцях проведення заходів із відзначення в 

Мукачівській міській територіальній громаді Дня Соборності України та 76 –ї 

річниці утворення Закарпатської області. 

Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради; старости 
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      до 22.01.2022 року 

 

7. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації заходів із 

підготовки та відзначення Дня Соборності України та 76-ї річниці утворення 

Закарпатської області у складі України. 

Відділ інформатизації та зв’язків з 

громадськістю Мукачівської міської 

ради 

      Січень 2022 року     

       

8. Ужити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку та 

безпеки громадян під час проведення масових заходів з нагоди відзначення в 

Мукачівській міській територіальній громаді Дня Соборності України та 76-ї 

річниці утворення Закарпатської області у складі України. 

Мукачівське районне управління 

поліції Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській 

області 

      22 січня 2022 року  

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради                Олександр ЛЕНДЄЛ 

 


