
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22.06.2016 р. м. Бурштин № ///

Про виділення коштів

На виконання Указу Президента України від 15 березня 2016 року № 94/2016 «Про 
відзначення 20-ї річниці Конституції України», Указу Президента України від 22.06.94р. 
№323 «Про День молоді» розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації від 13 травня 2016 року № 229 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції 
України», з метою гідного відзначення в місті 20-ї річниці Конституції 'України, 
керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків (Ю. Степась) міської ради: 
нагородити грамотами та грошовими преміями активних молодих людей міста на 
суму 3 200 (три тисячі двісті) гривень (список додається);
придбати корзину квітів на суму 400 (чотириста) гривень.

2. Фінансовому відділу (О. Петровській) профінансувати відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків на суму 3 600 ( три тисячі шістсот) гривень для нагородження та 
придбання квітів.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови Н. Кицелу.

Міський голова, Роксолана Джура



Список осіб для нагородження Бурштинської міської ради та грошовою премією з 
нагоди 20-річниці Конституції України та святкування Дня молоді:

1. За вагомий особистий внесок у культурне життя міста, активну громадську 
діяльність та з нагоди Дня Конституції і Дня молоді:
- Якубовську Ольгу Григорівну -  завідувача господарством ПК «Прометей»
- Котіва Тараса -  студента Бурштинського енергетичного коледжу 

Видай Еріку -  ученицю 11 класу ЗОШ №2

2. За вагомий особистий внесок у виховання молоді, наполегливу і самовіддану 
роботу на освітянській ниві та з нагоди Дня Конституції та Дня Молоді
- Горощак Мар’яну Ярославівну -  вчителя англійської мови ЗОШ № З 

Остапишин Наталію Михайлівну -  вчителя НВК

3. За вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної політики міста, патріотичне 
виховання молоді, активну громадську діяльність та з нагоди Дня Конституції та 
Дня молоді:
- Білоус Маряну Романівну -  члена Бурштинського осередку «Молода просвіта»
- Косінець Тетяну Андріївну -  староста молодіжного церковного хору церкви 

сященомученика Иосафата
- Федорняка Андрія Івановича -  депутата міської ради

4. За високий рівень медичного обслуговування населення міста, високий 
професіоналізм, активну громадську діяльність з нагоди Дня Конституції та Дня 
молоді:
- Сопільняка Богдана Сергійовича -  лікаря хірурга КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня»
- Архитка Тараса Любомировича -  лікаря уролога КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня»

5. За вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної політики міста, патріотичне 
виховання молоді активну громадську діяльність та з нагоди Дня Конституції та 
Дня молоді:
- Вербовського Степана Петровича -  активіста ТО «Майдан Бурштин»
- Вербовського Андрія Ярославовича -  активіста ТО «Майдан Бурштин»
- Ситника Михайла Володимировича - активіста ТО «Майдан Бурштин» 

Сідельника Зіновія Зіновійовича — учасник бойових дій на сході У країни 
Скальського Василя Івановича - учасник бойових дій на сході У країни

- Савчак Анастасію Ярославівну -  члена Бурштинського молодіжного осередку 
ГО «Молодіжний національний конгрес»


