
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про заходи з відзначення у 2022 році Дня пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України у Мукачівській міській територіальній громаді  

 

 

 З метою гідного вшанування пам’яті військовослужбовців і учасників  

добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення 

патріотичного духу в суспільстві, враховуючи розпорядження голови обласної 

державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 

23.08.2022 №475 «Про заходи з відзначення у 2022 році Дня пам’яті захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України», дотримуючись карантинних обмежень, відповідно до п.20 

ч.4 ст.42, п.8 ст. 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,:  

 

1.Затвердити план заходів з відзначення у 2022 році у Мукачівській 

міській територіальній громаді Дня пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 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 
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 «ЗАТВЕРДЖЕНО»: 

розпорядження міського голови 

 _____________№ ______ 

 

 

ПЛАН  

з відзначення у 2022 році у Мукачівській міській територіальній громаді Дня 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України 

 

 1. Забезпечити, з урахуванням карантинних обмежень, організацію та 

проведення в Мукачівській міській територіальній громаді заходів щодо 

вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, за участі 

представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

військовослужбовців, представників правоохоронних органів, громадськості. 

 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 

29 серпня 2022 року  

  

2. Провести національно-патріотичні заходи у закладах освіти та культури 

з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України; 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту  Мукачівської міської ради; старости 

Серпень-вересень 2022 року 

 

3. Провести Всеукраїнську акцію пам’яті «Сонях». 

Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради; відділ 

інформатизації та зв’язків з громадськістю 
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Мукачівської міської ради; старости 

27-29 серпня 2022 року 

 

 4. Здійснити урочисте покладання квітів до пам’ятників, меморіальних 

знаків, місць поховань захисників України та урочисті збори за участі ветеранів 

війни, членів сімей загиблих захисників України, представників сектору 

безпеки і оборони, громадськості. 

 Відділ контролю та організаційного 

забезпечення діяльності виконавчого 

комітету та міської ради; відділ 

інформатизації та зв’язків з 

громадськістю Мукачівської міської ради;  

управління соціального захисту населення 

Мукачівської міської ради; відділ з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та 

оборонної роботи Мукачівської міської 

ради; старости 

29 серпня 2022 року 

 

5. Приспустити Державний Прапор України на адміністративних будівлях 

органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і 

організаціях, у військових частинах. 

 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; 

управління міського господарства 

Мукачівської міської ради, відділ 

економіки Мукачівської міської ради; 

старости 

29 серпня 2022 року 

 

6. Оголосити загальнонаціональну хвилину мовчання на знак вшанування 

пам’яті за захисниками України, які загинули в боротьбі за незалежність, 
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суверенітет і територіальну цілісність України, шляхом зупинення на цей час 

роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де встановлено 

безперервний режим роботи), руху громадського та приватного транспорту з 

подаванням відповідних звукових сигналів. 

 Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради; 

управління міського господарства 

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, відділ 

економіки Мукачівської міської ради; 

старости 

29 серпня 2022 року о 10 год. 00 хв. 

 

7. Обмежити розважально-концертні заходи. 

 Управління освіти, культури, молоді та 

спорту  Мукачівської міської ради; відділ 

інформатизації та зв`язків з громадськістю 

Мукачівської міської ради; відділ 

економіки Мукачівської міської ради; 

старости 

29 серпня 2022 року 

 

8. Організовувати зустрічі з членами сімей загиблих захисників України з 

метою виявлення проблемних питань їх соціального забезпечення та вжиття 

заходів для їх вирішення. 

 Управління соціального захисту населення 

Мукачівської міської ради; старости 

Постійно  

 

9. Висвітлити підготовку та проведення заходів з вшанування пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України. 
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 Відділ інформатизації та зв`язків з 

громадськістю Мукачівської міської ради 

29 серпня 2022 року 

 

10. Упорядкувати пам’ятники, пам’ятні знаки, сектори військових 

поховань, місця поховань захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

 Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради, старости 

До 29 серпня 2022 року 

 

11. Звернутися до релігійних організацій із проханням про проведення 

панахид та молебнів за загиблими в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України.  

 Відділ інформатизації та зв’язків з 

громадськістю Мукачівської міської ради 

29 серпня 2022 року 

  

12. Забезпечити охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху 

та безпеку громадян, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, належне 

медичне та санітарно-епідеміологічне супроводження у місцях проведення 

заходів із відзначення у 2022 році Дня пам’яті захисників України, які загинули 

в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

Мукачівське районне управління поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Закарпатській області (за згодою); КНП 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Мукачівської міської 

територіальної громади» 

29 серпня 2022 року 

 

13. Під час проведення заходу до Дня пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України посадовим особам місцевого самоврядування та представникам 

громадськості використовувати стилізований знак пам`яті «Сонях» як елемент 

одягу. 

 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради       Олександр ЛЕНДЄЛ 


