
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Від 08.09.2015                                            м. Бурштин                                               № 208 

 

 

Про відзначення 461-ї річниці 

міста Бурштина 

 

 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою належного відзначення 461-ї річниці міста Бурштина: 

 

 

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення 461-ї річниці м. Бурштин (додається). 

 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію та проведення 

заходів. 

 

3. Фінансовому відділу міської ради (О. Петровська) профінансувати: 

 

-  відділ культури, туризму та зовнішніх зв’язків на суму 6 000 (шість тисяч) гривень 

для: 

       придбання призів учасникам акції «Малюнок на асфальті» на суму 1000 (одна 

тисяча) гривень;  

       організації харчування гостей міста на суму 5 000 (п’ять тисяч) гривень. 

 

- бухгалтерію міської ради на суму 5 300 (п’ять тисяч триста) гривень для:  
 

        придбання призів учасникам спортивних заходів на суму 2500 (дві тисячі 

п’ятсот) гривень; 

        оренди шести біотуалетів на суму 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень. 

 

4. Головному бухгалтеру відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків міської ради 

(Н. Максимів) та головному бухгалтеру міської ради (І. Федунків) провести 

відповідні розрахунки. 

 

5. КО «Бурштинська міська центральна лікарня» забезпечити належний медичний 

супровід проведення заходів. 

 

6. Головному спеціалісту з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи Батьку Т.Я. подбати про забезпечення громадського порядку 

під час проведення заходів. 

 



7. КП «Житловик» до 18 вересня 2015 року забезпечити приведення у належний стан 

об’єктів інфраструктури та благоустрою міста . 

 

8. Організаційному відділу (О. Александрів) забезпечити інформування мешканців 

міста про заплановані заходи шляхом розміщення відповідної інформації на 

дошках оголошення по місту, офіційному сайті міської ради та в газеті 

«Бурштинський вісник». 

 

9. КП «Редакція газети «Бурштинський вісник» (В. Капусняк) забезпечити 

висвітлення інформації про проведені заходи. 

 

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

М. Козар. 

 

 

 

 

Заступник міського голови                            В. Гулик                                                                                                     



 

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                        № 208 від 08.09.2015 року 

 

Програма відзначення 461-ї річниці м. Бурштин 

 

Назва заходу 
Дата та час 

проведення 
Місце проведення Відповідальні 

Турнір гри з регбі 

19 вересня 2015 

року 

11:00 год. 

Стадіон 

Бурштинського 

енергетичного 

коледжу 

Відділ у справах 

молоді і спорту  

(Г. Олексин) 

 

Турнір з настільного 

тенісу 

19 вересня 2015 

року 

12:00 год. 

Бурштинська ЗОШ 

№2 

Відділ у справах 

молоді і спорту  

(Г. Олексин) 

 

Відділ освіти і науки 

(М. Тутка) 

Футбол (3-4 місце) 

20 вересня 2015 

року 

9:00 год. 

Стадіон 

«Енергетик» 

 

Відділ у справах 

молоді і спорту  

(Г. Олексин) 

 

Турнір з шахів 

20 вересня 2015 

року 

10:00 год. 

ПК «Прометей» 

Відділ у справах 

молоді і спорту  

(Г. Олексин) 

 

Святкова Служба Божа 

20 вересня 2015 

року 

11:00 год. 

Церква Святого 

Йосафата 

 

о. Дмитро Шмігель 

Святковий ярмарок 

народних умільців 

20 вересня 2015 

року 

11:00-20:00 год. 

Алея ім. 

митрополита  

А. Шептицького 

 

Площа біля ПК 

«Прометей» 

Відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків (Ю. Степась) 

 

Організаційний відділ 

(О. Александрів) 

 

Завідувач 

господарської служби 

О. А. Сегида 

Виставка фіалок 

20 вересня 2015 

року 

з 11:00 год. 

ПК «Прометей» ПК «Прометей» 

Велопробіг вулицями 

міста  

20 вересня 2015 

року 

13:00 год. 

По місту 

 

старт пл.. героїв 

УПА 

Відділ у справах 

молоді і спорту  

(Г. Олексин) 

 

Організаційний відділ 

(О. Александрів) 

Показові виступи на 

байдарках 

20 вересня 2015 

року 

14:00 год. 

Технічний канал 

ДТЕК 

Бурштинська ТЕС 

Відділ у справах 

молоді і спорту  

(Г. Олексин) 

Показові виступи 

авіамодельного гуртка 

 
20 вересня 2015 року 

15:00 год. 

По місту  

(старт пл. Героїв 

УПА) 

Відділ у справах 

молоді і спорту  

(Г. Олексин) 



Футбол, фінал (1-2 

місце) 

20 вересня 2015 

року 

15:30 год. 

Стадіон 

«Енергетик» 

Відділ у справах 

молоді і спорту  

(Г. Олексин) 

 

Виставка творчих робіт 

«Моє рідне місто» 

20 вересня 2015 

року 

17:00 год. 

ПК «Прометей» 
Відділ освіти і науки 

(М. Тутка) 

Малюнок на асфальті 

20 вересня 2015 

року 

17:00 год. 

пл.. Героїв УПА 

Відділ у справах 

захисту дітей  

(С. Козар) 

 

Відділ освіти і науки 

(М. Тутка) 

 

Організаційний відділ 

(О. Александрів) 

Урочиста частина. 

Святковий концерт за 

участю колективів міста  

20 вересня 2015 

року 

18:00 год. 

Актовий зал ПК 

«Прометей» 

Відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків (Ю. Степась) 

 

ПК «Прометей» 

 

Виставки літератури, 

фотовиставки 

«Бурштин: від минулого 

до сьогодення» 

20 вересня 2015 

року 

 

Бібліотеки міста 

Відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків (Ю. Степась) 

 

 


