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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВІД С'З . л-Р /£ у?, м. Бурштин /У /

Про відзначення у  2016 році 
в м. Бурштині Дня пам'яті та пріширення 
і 7 1-ї річниці перемоги над нацизмом 
у  Другій світовій війні

в і л з н а ч і н Г Л т Г  ^ 7  ПрЄЗИДЄНТа УкРаїни -Д  08.04.2016 року №130/2016 «Про 
дз ачення у 2016 році Дня пам яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом

У Другій світовій війні», з метою гідного відзначення мужності та героїзму переможців 
нацизму У Другій світовій війні, видатного внеску Українського народу у Перемогу 
Антигітлерівсько, коаліції, увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни а також 
виховання у молоді почуття патріотизму, національної гідності, готовності до захисту 
своєї держави, шанобливого ставлення до старшого покоління: }

1 • Затвердити план заходів про відзначення в м. Бурштині Дня пам’яті та примирення і
71-і річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (додається).

. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію та виконання заходів
■ Організаційному відділу міської ради забезпечити висвітлення інформації про ' '

палиЄТРН3арХГ Г  ШЛЯХ° М Р°ЗМІЩЄННЯ на дошках оголошень, офіційному сайті міської ради, 1РК «РАІ» та газеті «Бурштинський вісник»
Фінансовому Відділу міської ради (О. І. ПетровськШ) забезпечити фінансування 
запланованих заходів та нагородження ветеранів Другої світової війни.

о ординацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 
покласти на головного відповідального виконавця -  організаційний відділ міської
рсіДИ.

6. Співвиконавцям розпорядження надати головному відповідальному виконавцю 
інформацію про виконання заходів до 25.05.2016 року для узагальнення та 
інформування керівництва ОДА до 30.05.2016 року.

7- н °ю РКииелГК0НаННЯМ рОЗПОрялжен"я покласти на заступника міського голови

4.

5.

Міський голова Р. Джура



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження міською голови
від&'г'02ЛСҐ6 року № /6  /

План

міських заходів з відзначення у 2016 році в місті Дня пам’яті та примирення 
і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

1. Провести віче, присвячене Дню пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні та покладання квітів у сквері загиблих воїнів, за участю 
представників органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, учасників 
АТО, ветеранів Другої світової війни.

Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків.
08 травня 2016 року

2. Звернутись до релігійних організацій міста щодо проведення поминальних 
панахид за полеглими у роки Другої світової війни.

' 08 травня 2016 року

3.Забезпечити в навчальних закладах міста проведення тематичних уроків, лекцій, 
бесід, круглих столів, присвячених подіям Другої світової війни, за участю ветеранів 
війни, борців за волю України.

Відділ освіти і науки 
Бурнггинської міської ради 
травень 2016 року

4. Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких 
ветеранів війни, вдів загиблих ветеранів, жертв нацистських переслідувань для надання їм 
грошової, гуманітарної, соціально-побутової та інших видів допомоги.

Відділ соціального 
захисту населення 
травень 2016 року

5. Забезпечити проведення в бібліотеках міста тематичні виставки, фотоматеріали, 
архівні матеріали воєнної тематики.

Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків. 
Бібліотеки міста 
травень 2016 року

6. Провести роботу з упорядкування пам’ятника, місця поховання загиблих під час 
Другої світової війни.

Громадські організації. . 
КГІ «Житловик» 
травень 2016 року

7.Забезпечити в місцях проведення заходів медичний супровід.



Організаційний відділ. 
КО «Бурштинська 
міська лікарня»
08 травня 2016 року

8. Забезпечити у місцях проведення заходів охорону громадського порядку.
Організаційний відділ. 
Галицьке відділення 
поліції
08 травня 2016 року

9. Забезпечити широке висвітлення на офіційному сайті, в засобах масової інформації 
про відзначення в місті Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні.

Організаційний відділ. 
ТРК «РАІ».
КП «Бурштинський 
вісник»
травень 2016 року

Начальний організаційного відділу О. Николин


