
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Від 16.11.2015                                            м. Бурштин                                               № 294 

 

 

Про відзначення в місті 

Дня Гідності та Свободи 

 

На виконання Указу Президента України від 9 листопада 2015 №633/2015 «Про відзначення 

у 2015 році Дня Гідності та Свободи», розпорядження голови Івано-Франківської ОДА від 

16.11.2015  №751 «Про відзначення у 2015 році в області Дня Гідності і Свободи», з метою гідного 

відзначення у 2015 році річниць початку доленосних для України подій Помаранчевої революції 

та Революції Гідності, віддання належної шани громадянському подвигу, вшанування патріотизму 

і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні 

інтереси і європейський вибір нашої держави,  керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення в місті Дня Гідності та Свободи (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 1 403 (одна тисяча чотириста три) гривні для: 

 

- нагородження сімей загиблих учасників АТО на суму 600 (шістсот) гривень; 

- придбання подяк для нагородження сімей загиблих учасників АТО на суму 100 (сто) 

гривень; 

- виготовлення афіш формату А3 з інформуванням про заплановані заходи на суму 100 

(сто) гривень; 

- придбання квітів для нагородження на суму 250 (двісті п’ятдесят) гривень; 

- придбання лампадок для проведення віче на суму 200 (двісті) гривень; 

- виготовлення банеру із загальною подякою борцям за волю України на суму 153 (cто 

п’ятдесят три) гривні. 

 

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

Максимів) провести відповідні розрахунки. 

 

5. Відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків (Ю. Степась) розробити подяки для 

нагородження сімей загиблих учасників АТО. 

 

6. КО «Бурштинська міська центральна лікарня» забезпечити належний медичний супровід 

проведення заходів. 

 

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

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

проведення заходів. 



 

8. КП «Житловик» забезпечити впорядкування меморіальної дошки Небесній Сотні. 

 

9. Організаційному відділу (О. Александрів) забезпечити інформування мешканців міста про 

заплановані заходи шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошення по 

місту, офіційному сайті міської ради, на ТРК «РАІ» та в газеті «Бурштинський вісник». 

 

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

інформації про проведені заходи. 

 

11. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                          Р. Джура                                                                                                          



                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                          № 294  від  16.11.2015 року 
 

 

План заходів з нагоди відзначення в місті Дня Гідності та Свободи 

 
 

Назва заходу Дата/час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

Відкриття меморіальної 

дошки, присвяченої пам’яті 

загиблому учаснику АТО 

Савчаку В.Є. 

20 листопада 2015 

11:30 год. 

Бурштинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Заступник міського 

голови Гулик В.Р. 

 

Директор ЗОШ №2 

Бойчук Н.Р. 

 

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

 

Науково-патріотична 

конференція «Філософія 

Майдану – революція духу» 

за участю студентства, 

старшокласників, воїнів 

АТО, учасників Майдану, 

релігійних діячів 

20 листопада 2015 

13:00 год. 

Бурштинський 

енергетичний 

коледж 

 

Бурштинський 

енергетичний коледж 

 

Відділ у справах 

молоді і спорту 

 

Відділ освіти і науки 

Панахида за Небесною 

сотнею та загиблими 

учасниками АТО 

21 листопада 2015 

17:00 год. 

Площа Героїв 

УПА 

 

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

ГО «Майдан» 

ГО «Самооборона-

Українська Варта» 

Урочиста Академія на тему 

«Україна сьогодні – 

відлуння Майдану» 

21 листопада 2015 

18:00 год. 

ПК «Прометей» 

 

ПК «Прометей» 

 

Бурштинський 

енергетичний коледж 

Тематичний мистецький 

захід «Пам’ятаймо Майдан» 

22 листопада 2015 

16:00 год. 

Будинок 

культури ім. Т. 

Шевченка  

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

Виховні години в 

навчальних закладах міста 

на тему «Свобода  та 

людська гідність – базові 

цінності особистості» 

23 листопада 2015 ЗОШ міста Відділ освіти і науки 

Відкритий 

загальношкільний захід до 

Дня Гідності та Свободи 

«Україно! Ти моя 

молитво…» 

26 листопада 2015 ЗОШ №2 Відділ освіти і науки 

Фотовиставки, викладки 

літератури, присвячені 

подіям Революції Гідності 

21-22 листопада Бібліотеки міста 

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

 


