
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від  21 травня 2019 року                     м. Бурштин                                             № 338 

 

Про відзначення в місті   

Дня Європи 
 

Відповідно до Указу Президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 року «Про День 

Європи», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу 

України, ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з європейськими цінностями 

та традиціями, популяризації загального європейського культурного надбання серед 

громадськості, зокрема, молоді: 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті Дня 

Європи (додається).  

2. Затвердити план заходів з відзначення у місті  Дня Європи (додається). 

3. Начальникам структурних підрозділів та комунальних установ Бурштинської 

міської ради забезпечити виконання запланованих заходів. 

4. Організаційному відділу (О. Александрів) забезпечити висвітлення інформації 

щодо проведених заходів на офіційному сайті міської ради; повідомити редакцію газети 

«Бурштинський вісник» та адміністрацію ТРК «РАІ» про заплановані заходи. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Н. Кицелу 

 

 

 

 

Міський голова                                                           Роксолана Джура 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

від________________№________ 

 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та відзначення в місті Дня Європи 

 

Кицела Н.Ю. – заступник міського голови, голова оргкомітету.  

Козар М.С. – начальник відділу у справах молоді і спорту, заступник голови оргкомітету. 

Александрів О.Я. – начальник організаційного відділу Бурштинської міської ради, 

секретар оргкомітету. 

  

Члени організаційного комітету: 

 

Зорій Т.М. – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради.  

Тварок Н.Б. – головний спеціаліст відділу освіти і науки Бурштинської міської ради. 

Фітак І.П. – начальник сектору кадрової роботи. 

Петровська О.І. – начальник фінансового відділу 

Білоус Б. – заступник голови Молодіжної ради 

Шаган О. – виконавчий директор АМЕР м. Бурштин 

Меретько Н.Я. – заступник головного лікаря КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня». 

Лукаш В.О. – головний інженер  КП «Житловик» 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

від________________№________ 

 
План заходів 

 з відзначення в місті Дня Європи 

 
1. Підготувати концертну програму на пл. Героїв УПА із залученням учнів, 

студентів навчальних закладів міста. 

Відділ культури, туризму і     

зовнішніх зв’язків 

Відділ освіти і науки 

 28 травня 2019 року 

 

2. Провести конкурс дитячого малюнку «Я і Європа» серед різних вікових 

категорій. 

Відділ освіти і науки 

Молодіжна рада м. Бурштин 

 до 28 травня 2019 року 

 

3. Забезпечити нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку «Я і 

Європа» грамотами та подарунками. 

Відділ у справах молоді та  

спорту 

28 травня 2019 року 

 

3. Організувати проведення майстер-класу по створенню українських етнічних 

зачісок та презентації Школи робототехніки Roboсon.  

 

Молодіжна рада м. Бурштин 

АМЕР м. Бурштин 

28 травня 2019 року 

 

4. Провести благодійний ярмарок солодощів за участю учнівської молоді міста. 

 

Відділ освіти і науки 

28 травня 2019 року 

 

5. Виготовити тематичні фотозони та розмістити їх на площі Героїв УПА під час 

проведення заходів. 

. 

Молодіжна рада м. Бурштин 

АМЕР м. Бурштин 

28 травня 2019 року 

 



6. У школах та гімназії міста провести тематичні виховні заходи для розвитку в 

учнів власних суджень щодо місця України в Європейському суспільстві, підвищенню 

мотивації до вивчення мов європейських країн, вихованні почуття відповідальності, 

гідності, патріотизму та любові до власної історії, традицій, звичаїв народу. 

Відділ освіти і науки 

21-28 травня 2019 року. 

 

 

7. У бібліотеках міста провести цикл заходів на тему «Знайомтесь – 

Європейський Союз» 

 

Відділ культури, туризму і     

зовнішніх зв’язків 

Відділ освіти і науки 

21-28 травня 2019 року 

 

 

8. Забезпечити належний медичний супровід проведення заходів. 

 

КО «Бурштинська міська 

центральна лікарня»  

28 травня 2019 року 

 

9. Організувати забезпечення громадського порядку  під час проведення заходів. 

 

Головний спеціаліст з  

питань діяльності  

правоохоронних органів 

оборонної та  

мобілізаційної роботи  

28 травня 2019 року 

 


