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У відповідь на інформаційний запит від 06.12.2021 р., що надійшов на 
адресу виконкому Ужгородської міської ради повідомляємо наступне. 

Станом на 09.12.2021 р. для організації та проведення новорічних та 
різдвяних заходів, супровідних робіт у частині запитуваної інформації по 
управлінню у справах культури, молоді та спорту укладено договори на суму 277 

453 грн. Через авторизований електронний майданчик проведено процедуру 

закупівлі світлової конструкції, фотозони на суму 199 900 грн. Також закуплено 
кулі пластикові ялинкові та сніжинки декоративні на суму 9 850 грн., фігури для 
вертепу на суму 49 984 грн., декор та аксесуари 6 089 грн., солодкі подарунки на 
суму 11 630 грн. 

Департаментом соціальної політики закуплено 873 подарунки на суму 49 

991,50 грн. для дітей з інвалідністю, дітей, потерпілих від аварії на ЧАЕС, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей родинного будинку 
«Нова сім’я», дітей загиблих/померлих учасників АТО, дітей, які перебувають 
на обліку в МСРЦ «Дорога життя», для малозабезпечених дітей та дітей з 
багатодітних сімей ГО «Ромське життя». 
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Управлінням освіти на придбання новорічних подарунків для учнів 
закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти із 
міського бюджету виділено 1 258 900 грн. 

Виконкомом Ужгородської міської ради планується використати 6 000 грн. 
для виготовлення вітальних новорічно-різдвяних листівок. 

Відповідно до п. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» для організації розгляду в межах компетенції перенаправляємо 
запит п. Катерини від 06.12.2021 р. щодо запланованих витрат на придбання 
ялинки та послуги монтажних робіт, оскільки розпорядник інформації, який не 
володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером 
діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити 
цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це 
запитувача. 
 Додаток: на 1 арк. 
 

 

Начальник управління       Ольга ВАСИЛИНДРА 

 
Мар’яна Чегіль 63 04 01 

Алла Келемец 61 30 71 

Наталія Мухомедьянова 61 72 14 

Наталія Козак 42 80 31 - 125 


