
УКРАЇНА
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від « / &  » о  8 2016р. м. Бурштин № Л Ч &

Про відзначення в місті 
Дня Державного Прапора та 
25-ї річн иці незалежності України

На виконання Указу Президента України від 03 грудня 2015 року № 675/2015 «Про 
відзначення 25-ї річниці незалежності України», з метою гідного відзначення проголошення 
незалежності України, консолідації українського суспільства навколо ідеї захисту та 
зміцнення державності, вшанування подвигу борців за свободу та незалежність України, а 
також громадян, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у 
боротьбі із зовнішньою агресією, утвердження у громадян почуття патріотизму:

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті Дня 
Державного прапора та 25-ї річниці незалежності України. (Додаток 1)

2. Затвердити план заходів з відзначення в місті Дня Державного прапора та 25-ї річниці 
незалежності України. (Додаток 2)

3. КП «Житловик» до 21 серпня 2016 року забезпечити приведення у належний стан об’єктів 
інфраструктури та благоустрою міста.

4. Головному спеціалісту з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 
мобілізаційної роботи Батьку Т.Я. для забезпечення громадського порядку під час 
проведення заходів повідомити правоохоронні органи.

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

6. Завідувачу господарської служби Сегиді О.А. 23 серпня 2016 року забезпечити 
розміщення Державного Прапора України на адміністративній будівлі міської ради, на 
комунальних установах міста та на площі біля пам'ятника Т. Шевченка.



7. Організаційному відділу (Г. Нагірна) розмістити інформацію про заплановані заходи з 
нагоди відзначення в місті Дня Державного прапора та 25-ї річниці незалежності України в 
газеті «Бурштинський вісник», на офіційному сайті міської ради та на інформаційних 
стендах міста.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 
Н. Кицела.

Міський голова Роксолана Джура



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження міського голови 
№ ^ 9  від 12 . °&  .2016 року

Склад організаційного комітету 
з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора та 

25-ї річниці незалежності України

Джура Р.О. -  міський голова, голова оргкомітету.
Кицела Н.Ю. -  заступник міського голови, заступник голови оргкомітету.
Нагірна Г.М. -  начальник організаційного відділу, секретар оргкомітету.

Члени організаційного комітету:

Степась Ю.С. -  начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків.
Шкарпович М.В. -  головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту.
Пстровська О.І. -  начальник фінансового відділу.
Томин ЕС. -  начальник відділу освіти та науки міської ради.
Сегида О.А. -  завідувач служби господарського забезпечення.
Матвієнко Г.П. -  заступник директора КП «Житловик» (за згодою).
Шевчук Р.І. - директор ПК «Прометей» (за згодою).
Ерицюк В.В. -  голова Бурштинського осередку МГО «Молода Просвіта» (за згодою). 
Шкарпович М.В. -  Бурштинський осередок МГО «Молода Просвіта» (за згодою).
Горлатий Ю. -  голова Бурштинського осередку МГО «Молодіжний націоналістичний 
конгрес» (за згодою).
о. Дмитро Шмігель -  декан Бурштинського деканату Івано-Франківської єпархії УГКЦ (за 
згодою).
Вільчик В.М- голова ГО «Бурштинське міське об’єднання воїнів АТО».
Яцків М.М. -  голова районного братства ОУН-УПА (за згодою).
Козар С.О. -  начальник служби у справах дітей.
Капусняк В.В. -  головний редактор газети «Бурштинський вісник».



План заходів
з підготовки та відзначення в місті Дня Державного Прапора та 25-ї річниці

незалежності України.

1. Провести офіційну церемонію підняття Державного Прапора України.

Відділ культури, туризму 
і зовнішніх зв’язків 
23 серпня 2016 року

2. Забезпечити участь молоді в молодіжній акції Похід на Говерлу для освячення 
Прапора України

Відділ молоді та спорту 
Бурштинський осередок 
ГО «Молода просвіта» 
Бурштинський осередок 
ГО «МНК»
23 серпня 2016 року

3. Звернутись до релігійних організацій щодо проведення святкових літургій за Україну.
Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків 
23-24 серпня 2016 року

4. Концерт хорової музики -  «Галицький камерний хор» м. Львів.
БК ім. Т.Шевченка 
Відділ культу ри, ту ризму і 
зовнішніх зв’язків
22 серпня 2016 року

5. Святковий концерт за участю гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія».
Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків
23 серпня 2016 року

6. Організувати відкриття футбольного сезону на стадіоні «Енергетик» та змагання з міні 
футболу серед команд бюджетних установ та громадських організацій.

Відділ молоді та спорту 
стадіон «Енергетик», 
спорткомплекс 
21, 24 серпня

7. Провести благодійний святковий ярмарок народних умільців.

Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків 
23-24 серпня 2016 року

8. Провести конкурс малюнку на асфальті присвячений 25-й річниці незалежності 
України.

Служба у справах дітей.
Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків.
24 серпня 2016 року



9. Організувати та провести урочисті заходи, присвячені 25-й річниці незалежності 
України:
- Молебень за Україну.

Урочиста хода у вишиванках від вул. С. Бандери (капличка Богородиці) по вул. А. 
Міцкевича до ПК «Прометей».

Відділ культури , туризму і 
зовнішніх зв’язків 
ПК «Прометей»
24 серпня 2016 року

10. КП «Житловик» до 21 серпня 2016 року забезпечити приведення у належний стан 
об’єктів інфраструктури та благоустрою міста .

КП «Житловик»
21-24 серпня 2016 року

11. Забезпечити в місцях проведення заходів медичний супровід.

Організаційний відділ 
КО «Бурштинська 
міська лікарня»
21-24 серпня 2016 року

12. Забезпечити в місцях проведення заходів охорону громадського порядку.

Організаційний відділ 
Галицька поліція 
22,23,24 серпня 2016 року

13. Широке висвітлення в засобах масової, на офіційному сайті інформації заходів із 
відзначення 25-ї річниці незалежності України.

Організаційний відділ 
ТРК «РАІ»
КГІ «Бурштииський вісник» 
23-24 серпня 2016 року

Начальник організаційного відділу Г.Нагірна


