
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про  підготовку та відзначення у 

Мукачівській міській  

територіальній громаді Дня 

захисників і захисниць України  

 

 З метою вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які 

присвятили своє життя служінню українському народу, посилення суспільної 

уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження та розвитку 

національних військових традицій, належного відзначення Дня захисників і 

захисниць  України, враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації від  06.10.2022  № 636 “Про підготовку та відзначення 

в області Дня захисників і захисниць України», відповідно до п.20 ч.4 ст. 42, 

п.8ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 1. Затвердити План заходів з підготовки та відзначення у Мукачівській 

міській територіальній  громаді Дня захисників і захисниць 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 

заходів із підготовки та відзначення у Мукачівській міській територіальній 

громаді Дня захисників і захисниць України  
 

1.Організувати та забезпечити проведення у Мукачівській міській 

територіальній громаді урочисті заходи з нагоди відзначення Дня захисників і 

захисниць  України. 

Управління освіти, культури, 

молоді та спорту Мукачівської 

міської ради; відділ контролю та 

організаційного забезпечення 

діяльності виконавчого комітету та 

міської ради; відділ інформатизації 

та зв’язків з громадськістю 

Мукачівської міської ради; відділ з 

питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної та оборонної роботи 

Мукачівської міської ради; старости 

                                                                                   14 жовтня 2022 року 

2. Організувати покладання квітів до пам’ятника «Усім тим, хто у різні 

часи захищав своє рідне місто, край та країну» (Меморіальний парк по вул. 

Духновича Олександра) та запалення лампадок на Алеї Слави міського 

кладовища    з нагоди відзначення Дня захисників і захисниць України. 

Управління освіти, культури, 

молоді та спорту Мукачівської 

міської ради; відділ контролю та 

організаційного забезпечення 

діяльності виконавчого комітету та 

міської ради; відділ інформатизації 

та зв`язків з громадськістю 

Мукачівської міської ради; відділ з 

питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційної та оборонної роботи 
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Мукачівської міської ради; старости                                                                                  

 14 жовтня 2022 року 

3. Організувати 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, 

КНП «Мукачівська центральна 

районна лікарня»; КНП «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги Мукачівської міської 

територіальної громади», старости                                                        

Жовтень 2022 

4. Звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести панахиди 

за загиблими та молебні за  захисників і захисниць України. 

Відділ інформатизації та зв’язків з 

громадськістю Мукачівської міської 

ради; старости   

14 жовтня 2022 року  

5.Забезпечити у закладах культури проведення тематичних заходів з 

нагоди Дня захисників та захисниць  України. 

Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради 

Жовтень 2022 року 

6. Упорядкувати могили, пам’ятні знаки та меморіали, які  встановлені на 

честь захисників та борців за незалежність України. 

      

 Управління міського господарства 

Мукачівської міської ради, старости 

 До 14 жовтня 2022 року 

7. Посилити увагу до повсякденних потреб сімей загиблих захисників 

Вітчизни за час російської військової агресії, у тому числі і потреб у медичній 

допомозі, забезпечити формування списків для надання одноразової 

матеріальної допомоги.  

Управління соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради, 

КНП «Мукачівська центральна 

районна лікарня»; КНП «Центр 

первинної медико-санітарної 
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допомоги Мукачівської міської 

територіальної громади», старости 

Жовтень 2022 

8. Сприяти громадським об’єднанням у здійсненні ними діяльності, 

пов’язаної з проведенням заходів, присвячених Дню захисників і захисниць 

України. 

Управління соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради, 

відділ інформатизації та зв’язків з 

громадськістю Мукачівської міської 

ради 

       Жовтень 2022 року 

9. Забезпечити  висвітлення у засобах масової інформації заходів із 

підготовки та відзначення Дня захисників і захисниць України. 

Відділ інформатизації та зв’язків з 

громадськістю Мукачівської міської 

ради  

       Жовтень 2022 року 

10. Вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку та 

безпеки громадян під час проведення масових заходів з нагоди відзначення Дня 

захисників і захисниць України, 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 » 

          14 жовтня 2022 року 

11. Забезпечити проведення військово-патріотичних, культурно-

мистецьких, молодіжних, спортивно-масових та інших тематичних заходів, 

присвячених Дню захисників та захисниць  України. 

 Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Мукачівської міської ради 

14 жовтня 2022 року 

 
 

Керуючий справами виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради      Олександр ЛЕНДЄЛ 
 

 


