
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 19.02.2018                            м. Бурштин                                        №   63                                

 

 

 

Про вшанування подвигу  

учасників Революції гідності  

та увічнення пам’яті Героїв  

Небесної Сотні 
 

 

       Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2015 року № 69 «Про 

вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні» та з метою увічнення великої людської, громадянської, національної відваги та 

самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої 

держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під 

час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), захищаючи ідеали 

демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України: 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки та вшанування  в місті подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні (додається). 

2. Начальникам структурних підрозділів Бурштинської міської ради забезпечити 

виконання запланованих заходів. 

3. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Н. Кицелу. 

 

 

                       

                             

  Міський голова                                                                                Роксолана Джура               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                 розпорядження міського голови 

                                                                                                 від   19.02.2018 № 62 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ З ПІДГОТОВКИ ТА ВШАНУВАННЯ В МІСТІ ПОДВИГУ 

УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ТА УВІКОВІЧЕННЯ ПАМ’ЯТІ  

ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 

 

1. Провести за участю представників органів місцевого самоврядування, духовенства, 

громадськості, молоді, поминальні заходи, запалення свічок покладання квітів до 

меморіальної дошки Героям Небесної Сотні на Площі Героїв УПА. 

                                                                                                   

                                                                                                   Відділ культури, туризму  

                                                                                                   та зовнішніх зв’язків 

                                                                                                   Бурштинської міської ради 

 Площа Героїв УПА  

                                                                                                   20 лютого 2018 року 

                                                                                                   о 12:00 год. 

                                                                                                    

2. Звернутись до релігійних організацій міста щодо вшанування борців за волю України. 

                                                                                                    

                                                                                                   Відділ культури, туризму  

                                                                                                   та зовнішніх зв’язків 

                                                                                                   Бурштинської міської ради 

                                                                                                   18 лютого 2018 року 

 

3. Провести тематичні години спілкування, відкриті лекції, уроки, демонстрацію 

фільмів присвячених учасникам Революції гідності. 

                                                                                                    Відділ освіти і науки 

                                                                                                    Бурштинської міської ради 

                                                                                                    Навчальні заклади міста. 

                                                                                                    21-23 лютого 2018 року 

 

4. Організувати в бібліотеках міста тематичні виставки літератури та матеріалів 

пов’язаних з подвигом учасників Революції Гідності. 

 

                                                                                                    Відділ культури, туризму  

                                                                                                    та зовнішніх зв’язків  

                                                                                                    Бурштинської міської ради 

                                                                                                    Бібліотечні заклади міста 

                                                                                                    20 лютого 2018 року 

 

5. КП «Житловик» до 20 лютого 2018 року забезпечити впорядкування  меморіальної 

дошки Героям Небесної Сотні та пощі Героїв УПА.  

                                                            

                                                                                                    КП «Житловик» 

                                                                                                    19 лютого 2018 року 

 

6. Забезпечити в місцях проведення заходів медичний супровід. 

 

                                                                                                   КО «Бурштинська центральна  

                                                                                                   міська лікарня» 

                                                                                                   Площа Героїв УПА 



                                                                                                   20 лютого 2018 року 

 

 

7. Забезпечити в місцях проведення заходів охорону громадського порядку 

 

                                                                                                   Галицьке відділення поліції                       

                                                                                                   Тисменицького відділу поліції 

                                                                                                   ГУНП в Івано-Франківській                        

                                                                                                   області 

                                                                                                   Площа Героїв УПА 

                                                                                                   20 лютого 2018 року 

 

8. Забезпечити інформування мешканців міста про заплановані заходи шляхом 

розмішення відповідної інформації на офіційному сайті Бурштинської міської ради. 

 

                                                                                                    Організаційний відділ 

                                                                                                     

                                                                                                    20-21 лютого 2018 року 

 

 

 

 


