
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 
Від 20.02.2015 р.                               м. Бурштин                                                   № 25 

 

 

Про відзначення 150-річчя 

з дня народження митрополита 

Андрея Шептицького 

 

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.06.2014 року №1330-VII 

«Про відзначення в Україні 150-річчя з дня народження митрополита УГКЦ Андрея 

Шептицького», розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 

20.01.2015 року №17 «Про відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Андрея 

Шептицького», враховуючи вагомий внесок митрополита, громадського діяча, мецената у 

розвиток духовності українського народу та з метою належного вшанування його пам’яті: 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення в місті 

святкових заходів з нагоди 150-річчя від дня народження митрополита Андрея 

Шептицького (додається). 

 

2. Затвердити план заходів з нагоди 150-річчя від дня народження митрополита 

Андрея Шептицького (додається). 

 

3. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на головного 

відповідального виконавця – відділ культури, туризму та зовнішніх зв’язків міської 

ради (Ю. Степась). 

 

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

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

вісник». 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

М. Козар. 

 

 

 

 



Секретар ради                                                 К. Соронович 

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                             №_________ від___________ 

 

 

 

Склад  

організаційного комітету з підготовки та проведення в місті  

святкових заходів з нагоди 150-річчя від дня народження  

митрополита Андрея Шептицького 

 

 

Курляк П.І. – міський голова, голова оргкомітету. 

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

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

секретар оргкомітету. 

 

Члени організаційного комітету: 

о. Дмитро Шмігель – декан релігійної громади Священномученика Йосафата УГКЦ м. 

Бурштин (за згодою). 

Матінка Марія Сліз – матінка Монастиря Святої Софії Премудрості Божої (за згодою). 

Сестра Одігітрія - сестра Монастиря Святої Софії Премудрості Божої (за згодою). 

Сестра Оранта – сестра Монастиря Святої Софії Премудрості Божої (за згодою)., 

Соронович К.М. – секретар Бурштинської міської ради. 

Степась Ю.С. – в.о. начальника відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради. 

Тутка М.О. - начальник відділу освіти та науки Бурштинської міської ради. 

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

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

Шевчук Руслана Іллясівна     - директор ПК «Прометей» (за згодою). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                            №_________ від___________ 

 

План заходів  

з нагоди відзначення в місті 150-річчя від дня народження  

митрополита УГКЦ Андрея Шептицького 

 

1. Організувати проведення в ПК «Прометей» святкової академії, присвяченої 150-

річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького. 

                                                                        Відділ культури, туризму і  

                                                                                зовнішніх зв’язків міської ради;  

                                                                                     організаційний відділ міської ради; 

                                                                              Монастир Святої Софії  

                                                                        Премудрості Божої 

                                                                          8 березня 2015 року 

 

2. Організувати в бібліотечних установах міста тематичні виставки художніх та 

документальних матеріалів, бібліотечні уроки присвячені життю і діяльності 

Андрея Шептицького.  
                                                                          Відділ культури, туризму і  

                                                                                              зовнішніх зв’язків міської ради 

                                                                 впродовж 2015 року 

 

 

3. Організувати цикл статей про митрополита Андрея Шептицького у пресі та 

висвітлити заходи з відзначення 150-річчя від дня народження митрополита 

Андрея Шептицького. 

                                                                                                 Організаційний відділ міської ради; 

                                                                          КП «Редакція газети  

                                                                               «Бурштинський вісник» 

                                                                           впродовж 2015 року 
 

4. У навчальних закладах міста провести: 

години духовності «Служіння церкві та народу», «Стежинами віри і правди», 

«Роль церкви у відродженні української нації»;  

конкурси шкільних стінгазет, малюнків, творчих робіт та власних поезій 

присвячених життю і діяльності А. Шептицького; 

тематичні години «Я – дитина Божа» (1-4 класи), «Заповіді Божі – правила для 

нас» (5-8 класи), «Митрополит Андрей Шептицький-Мойсей українського духа та 

культури» (9-11 класи); 

вечори пам’яті «Слідами Митрополита», «Во славу митрополита Андрея»; 

круглі столи із учнями старших класів «Епіцентр громадської думки. 

Митрополит Шептицький – духовний будівничий нації»; 

зустрічі учнівської молоді зі священнослужителями храмів УГКЦ м. Бурштин  

та сестрами-монахинями монастиря Святої Софії; 

перегляд документальних і художніх фільмів «Владика Андрей», 

«Благословляю і молюся», «Гора ясна», «Зближені часи», «Світило істини»; 

екскурсії до Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові. 

 

                                                                               Відділ освіти і науки міської ради 

                                                          впродовж 2015 року 



 

 

5. Провести науково-практичну конференцію з учнями загальноосвітніх шкіл міста та 

гімназії на тему «Роль Андрея Шептицького в становленні української 

державності». 

 
                                                                                   Відділ освіти і науки міської ради 

                                                              липень  2015 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


