
                                                                                  

                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Від 14.07.2015                                            м. Бурштин                                               № 164 

 

Про вшанування в місті пам’яті  

князя Київського Володимира Великого 

Відповідно до Указу Президента України від 25 лютого 2015 року № 107/2015 «Про 

вшанування пам’яті князя Київського Володимира Великого - творця середньовічної європейської 

держави Руси-України», з метою збереження та утвердження традицій української державності, 

нагадування про роль історичної спадщини Руси-України у їх становленні, визнання важливості 

прийняття християнства для розвитку українського суспільства як невід'ємної частини європейської 

цивілізації, вшанування пам'яті Володимира Великого - видатного державного та політичного 

діяча, князя Київського, творця середньовічної європейської держави Руси-України, та у зв'язку з 

1000-річницею його упокоєння, що виповнюється у 2015 році: 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та вшанування в місті пам’яті князя 
Володимира Великого (додається). 

2. Затвердити план заходів з нагоди вшанування в місті пам’яті князя Володимира Великого 

(додається). 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію  проведення заходів та 

надати інформацію про виконання цього розпорядження в організаційний відділ міської 

ради   (О. Кравчишин) до 01.10.2015 року. 

4. Сприяти громадським об’єднанням, представникам громадськості у проведенні у місті 

заходів, присвячених вшануванню пам’яті князя Володимира Великого. 

5. Організаційному відділу (О. Кравчишин) забезпечити висвітлення інформації щодо 

проведених заходів на офіційному сайті міської ради та в газеті «Бурштинський вісник». 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови М. Козар. 

 

 

 

Заступник міського голови                                 В. Гулик                                                                                                       



                                                          

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                           № 164    від 14.07.2015 року 

Склад організаційного комітету  з підготовки вшанування в місті  

пам’яті князя Володимира Великого 

Козар М.С. –  заступник міського голови, голова оргкомітету. 

Степась Ю.С. – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради, заступник 

голови оргкомітету. 

Кравчишин О. Я. – начальник організаційного відділу Бурштинської міської ради, секретар 

оргкомітету. 

Члени організаційного комітету: 

о. Дмитро Шмігель – декан Бурштинського деканату Івано-Франківської єпархії УГКЦ (за згодою). 

Петровська О.І. – начальник відділу фінансів міської ради. 

Олексин Г.М. – начальник відділу молоді і спорту Бурштинської міської ради. 

Коцур С.Б. – начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради. 

Тварок Н.Б. – головний спеціаліст відділу освіти та науки міської ради. 

Сегида О.А. – начальник служби господарського забезпечення 

Шевчук Р.І. -  директор ПК «Прометей» (за згодою). 

Шкарпович М.В. – голова Бурштинського осередку політичної партії «Сила людей» (за згодою). 

Грицюк В.В. – голова Бурштинського осередку МГО «Молода Просвіта» (за згодою). 

Горлатий Ю. – голова Бурштинського осередку МГО «Молодіжний націоналістичний конгрес» (за 

згодою). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                          № 164    від 14.07.2015 року 

План заходів з нагоди вшанування в місті  

пам’яті князя Володимира Великого 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення Відповідальні 

Проведення панахиди в 

церквах міста з нагоди 

вшанування пам’яті 

Володимира Великого 

 

28 липня 2015 року 

 
Церкви міста 

 

Тематичний історичний захід 

із переглядом фільму 

«Великий князь Володимир. 

Ясне сонечко» 

28 липня 2015 року 

 

Бібліотека ПК 

«Прометей» 

Організаційний 

відділ 

 

Відділ молоді та 

спорту 

 

Відділ культури, 

туризму та 

зовнішніх зв’язків 

 

 

Проведення в закладах освіти 

міста  

науково-практичних 

конференцій, виховних 

годин, спрямованих на 

висвітлення життя і діяльності 

Володимира Великого, 

виховання у молоді почуття 

поваги до духовної спадщини 

українського народу 

Вересень 2015 року 
Навчальні заклади 

міста 

Відділ освіти і 

науки 

 

Організувати в закладах 

освіти конкурс творчих робіт, 

присвячених життю і 

діяльності Володимира 

Великого 

Вересень 2015 року 
Навчальні заклади 

міста 

Відділ освіти і 

науки 

 

Тематичні виставки 

історичної літератури, 
з 28 липня 2015 року Бібліотеки міста Відділ культури, 

туризму та 



художніх творів присвячених 

історії Руси-України Х-ХІ ст..  

до 30 вересня 2015  зовнішніх зв’язків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


