
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про план заходів з підготовки та 

відзначення у Мукачівській міській 

територіальній громаді Дня 

Української Державності  

 

 

 З метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії 

українського державотворення, виховання в українців почуття національної 

гордості та патріотизму, відповідно до п.20 ч.4 ст.42, п.8 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги розпорядження 

голови  обласної державної адміністрації – начальника обласної військової 

адміністрації від 21.07.2022 №375 «Про план заходів із підготовки та 

відзначення в області Дня Української Державності»:  

 

1.Затвердити план заходів із підготовки та відзначення у Мукачівській 

міській територіальній громаді Дня Української Державності, що додається. 

 

2.Виконавчим органам Мукачівської міської ради забезпечити виконання 

зазначеного плану заходів. 

 

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

 

 

Міський голова               Андрій БАЛОГА 



  «ЗАТВЕРДЖЕНО»: 

розпорядження Мукачівського 

міського голови 

26.07.2022 № 252 

 

 

ПЛАН  

заходів з підготовки та відзначення у Мукачівській міській територіальній 

громаді Дня Української Державності  

 

1.За участі представників органів місцевого самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства, правоохоронних та силових структур, діячів науки 

і культури тощо провести урочисті збори, покладання корзин з квітами до 

пам`ятника Тарасу Шевченку та пам`ятника «Усім тим, хто у різні часи 

захищав своє рідне місто, край та країну», віночки до пам`ятних дощок 

Августину Волошину та Михайлу Грушевському та інші заходи, присвячені 

Дню Української Державності. 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради; 

відділ інформатизації та зв`язків з 

громадськістю Мукачівської  міської ради; 

відділ контрою та організаційного 

забезпечення діяльності виконавчого 

комітету та міської ради; старости 

                                                                      28 липня 2022 року 

  

2. Встановити Державний Прапор України на житлових будинках, 

будівлях установ, підприємств і організацій. 

Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради; 

управління міського господарства 

Мукачівської міської ради; відділ 

економіки Мукачівської міської ради,  

відділ з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи 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  

                                                                                  28 липня 2022 року 

 



3. Забезпечити відповідне святкове оформлення Мукачівської міської 

територіальної громади. 

Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради; старости  

До 28 липня 2022 року  

4. Забезпечити здійснення благоустрою Мукачівської міської територіальної 

громади, упорядкування об'єктів культурної спадщини, пам'ятників, пам'ятних 

знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців 

за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, 

антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та учасників 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування 

збройної агресії російської федерації на території України. 

       Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради; старости 

       До 28 липня 2022 року 

5. Звернутись до релігійних організацій з пропозицією провести у храмах 

Мукачівської міської територіальної громади молебні за Україну та до Дня 

Хрещення Київської Руси-України. 

Відділ інформатизації та зв`язків з 

громадськістю Мукачівської міської 

ради; старости 

       28 липня  2022 року  

6. Забезпечити проведення у бібліотеках та музейних закладах міста заходів, 

присвячених Дню Української Державності. 

Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради; 

старости 

       Липень 2022 року 

7. Провести інформаційно-освітні, спортивні та національно-патріотичні 

заходи, присвячені історичним подіям та видатним діячам українського 

державотворення. 

Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради, 

старости 

       Липень 2022 року 

8. Організувати виставки фото- та архівних документів, присвячених історії 

української держави. 

Архівний відділ Мукачівської міської 

ради 



       Липень 2022 року 

9. Сприяти проведенню за ініціатив громадськості заходів, спрямованих на 

зміцнення національної єдності, консолідацію суспільства у справі розбудови 

держави, розвиток міжрегіональних зв’язків, поширення інформації і знань про 

Україну, утвердження її позитивного іміджу у світі. 

Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради; 

відділ інформатизації та зв`язків з 

громадськістю Мукачівської міської 

ради; старости 

       Протягом 2022 року 

10. Сприяти розміщенню соціальної реклами у Мукачівській міській 

територіальній громаді, присвяченої відзначенню Дню Української 

Державності. 

Управління міського господарства, 

старости 

28 липня  2022 року 

11. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації заходів із підготовки та 

відзначення в Мукачівській міській громаді Дня Української Державності. 

Відділ інформатизації та зв’язків з 

громадськістю Мукачівської міської 

ради  

       28 липня 2022 року 

12. Ужити додаткових заходів щодо забезпечення публічної безпеки, порядку, 

охорони прав і свобод людини під час проведення заходів із відзначення Дня 

Української Державності, організувати медичний супровід. 

Мукачівське районне управління 

поліції Головного  управління 

Національної поліції в Закарпатській 

області (за згодою); 

КНП «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги Мукачівської 

міської територіальної громади» 

28 липня 2022 року 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради    Олександр ЛЕНДЄЛ 


