
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
Від 13. 05.2015 р.                                      м. Бурштин                                               № 99                     

                                                                                             

 

 

Про організацію  та проведення 

заходів до Дня Європи в Україні  

серед молоді в м. Бурштин 

 
Згідно статей 5 та 11 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009р. № 41 «Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України на 2009-2015 роки», п. 

3.6. календарного плану заходів на 2015 рік обласної комплексної програми «Молодь Прикарпаття 

(2010-2015 роки)», затвердженої рішенням сесії обласної ради від 27.11.2009р. № 933-34/2009 (зі 

змінами від 29.11.2013р. № 1102-25/2013) та з метою створення умов для творчого, і 

інформаційно-пізнавального розвитку дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля: 

 

 1.Затвердити план заходів з нагоди відзначення Дня Європи в Україні в м. Бурштин 

(додається); 

 

 2. Відділу культури,туризму і зовнішніх зв’язків міської ради виділити кошти в сумі 381 

(триста вісімдесят одна) гривень для придбання атрибутів для проведення флешмобу. 

 

3. Головному бухгалтеру міської ради (І.М. Федунків) виділити кошти в сумі 500 (п’ятсот) 

гривень для проведення веломарафону доколо Бурштинського водосховища. 

 

 4. Організаційному відділу (Кравчишин О.Я.) забезпечити висвітлення інформації щодо 

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

 

 

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

проведення заходів. 

 

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

Козар.  

 

 

 

Міський голова                                                   Курляк П.І. 

 

 



                                                             

 
                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                             розпорядження міського голови 

                                                             № 99   від 13.05.2015 року 

 

 

 

План заходів з нагоди відзначення  

Дня Європи в Україні серед молоді м. Бурштин 

 

 

1. Провести тематичний флешмоб на площі перед ПК “Прометей” 

Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків              

    18 травня  2015 року 15:00 год. 
 

 

2. Провести веломарафон довкола Бурштинського водосховиша 

 

                Відділ молоді та спорту              

    18 травня  2015 року 15:00 год. 
 

3. Провести у навчальних закладах міста тематичні інформаційно-просвітницькі 

годин, присвячені  Дню Європі  в Україні. 

                                                                                                  

                                    Відділ освіти і науки міської ради  

                                                           15-22 травня 2015 року 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


