
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від  18.05.2018р.                                      м. Бурштин                                             № 232 

 

Про відзначення в місті  

Дня Героїв  

 

 

       На виконання Указу Президента України від 28.01.2010 року №75/2010 «Про 

вшанування учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті» та з метою 

відновлення історичної пам'яті щодо учасників національно-визвольного руху, керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Затвердити план міських заходів з відзначення Дня Героїв у 2018 році із 

зазначенням термінів виконання та відповідальних осіб (додається).  

2. Начальникам структурних підрозділів Бурштинської міської ради забезпечити 

виконання запланованих заходів. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця - організаційний відділ міської 

ради (Л.Кривенко). 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу 

 

 

 

 

       Міський голова                                                                                              Р.Джура 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

від 18.05.2018 № 232 

 
План 

міських заходів з відзначення Дня Героїв у 2018 році. 

 
1. Організувати: 

 У навчальних закладах міста тематичні уроки, лекції, бесіди, круглі столи, 

присвячені діяльності героїв – захисників України, що полягли в боротьбі проти 

загарбників з метою відновлення історичної пам'яті щодо учасників національно-

визвольного руху           

Відділ освіти і науки 

Бурштинської  міської ради 

23 травня 2018 року 

 У бібліотеках міста тематичні виставки книг, речових пам’яток, фотоматеріалів та 

документів. 

Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків. 

Бібліотеки міста. 

23 травня 2018 р. 

2. Провести: 

 Віче - панахиду та покладання квітів до  могили  «Борцям за волю України», за 

участю представників органів місцевого самоврядування, духовенства, освіти, 

громадськості. 

Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків. 

Організаційний відділ. 

23 травня 2018 року 

3. Забезпечити: 

 Впорядкування могили «Борцям за волю України».                                                             

  

КП «Житловик» 

до 23 травня 2018 року 

 Широке висвітлення в засобах масової, на офіційному сайті інформації заходів із 

відзначення діяльності Українських Січових Стрільців. 

 

Організаційний відділ. 

18-23 травня 2018 року 

 В місцях проведення заходів медичний супровід. 

                                                                                              

                                                                                               КО «Бурштинська центральна  

                                                                                               міська лікарня» 

                                                                                               23 травня 2018 року 

 В місцях проведення заходів охорону громадського порядку. 

                                                                                             

                                                                                               Галицьке відділення поліції                       

                                                                                               Тисменицького відділу поліції 

                                                                                               ГУНП в Івано-Франківської обл.         

                                                                                               23 травня 2018 року 


