УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 26.06.2019

м. Бурштин

№ 416

Про відзначення в місті
23-ї річниці Конституції України
та Дня Молоді
На виконання Указу Президента України від 24.04.2019 року № 160/2019 «Про
відзначення 23-ї річниці Конституції України, розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12.06.2019 року №410-р «Про затвердження плану заходів із відзначення 23-ї річниці
Конституції України», розпорядження голови Івано-Франківської ОДА від 17.05.2019
№237 «Про відзначення в області у 2019 році 23-ї річниці Конституції України»,
керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
гідного відзначення в місті 23-ї річниці Конституції України та Дня Молоді,:
1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті 23-ї
річниці Конституції України та Дня Молоді (додається).
2. Затвердити програму заходів з відзначення у місті 23-ї річниці Конституції України
та Дня Молоді (додається).
3. Начальникам структурних підрозділів та комунальних установ Бурштинської
міської ради, Молодіжній раді м. Бурштин забезпечити виконання запланованих заходів.
4. Організаційному відділу (О. Александрів):
- підготувати протокол за результатами засідання організаційного комітету;
- організувати забезпечення громадського порядку під час проведення заходів;
- повідомити редакцію газети «Бурштинський вісник» та адміністрацію ТРК «РАІ»
про заплановані заходи.
- взяти участь у запланованих заходах та забезпечити висвітлення інформації щодо
проведених заходів на офіційному сайті міської ради, на популярних е-ресурсах міста;
5. Сектору кадрової роботи (М. Курляк) підготувати грамоти, грошові винагороди та
забезпечити придбання квітів для нагородження.
6. КО «Бурштинська міська центральна лікарня»:
- організувати належне медичне забезпечення проведення заходів 28 та 30 червня;
- організувати належний медичний супровід вело марафону «Бур100-ІІІ»,
відповідно до наданого маршруту 29 червня.

-

організувати належний медичний супровід футбольного турніру 28 червня 2019
року.

7.
Службі господарського забезпечення (О. Сегиді), керівникам підприємств,
установ та організацій м. Бурштин та с. Вигівка вжити заходів щодо підняття 27.06.2019
року Державного Прапора України по місту, на будинках та спорудах державних
підприємств, установ та організацій, на площі біля ПК «Прометей».
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови
Надію Кицелу

Перший заступник міського голови

Володимир Гулик

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 26.06.2019 № 416
Склад організаційного комітету
з підготовки та відзначення в місті
23-ї річниці Конституції України та Дня Молоді
Джура Р.О. – міський голова, голова оргкомітету.
Кицела Н.Ю. – заступник міського голови, заступник голови оргкомітету.
Александрів О.Я. – начальник організаційного відділу Бурштинської міської ради,
секретар оргкомітету.
Члени організаційного комітету:
о. Дмитро Шмігель – декан Бурштинського деканату Івано-Франківської єпархії УГКЦ
(за згодою).
о. Ігор Тичинський – отець церкви «Преображення Господнього» (за згодою).
Зорій Т.М. – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради.
Козар М.С. – начальник відділу молоді і спорту Бурштинської міської ради.
Томин І.С. – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради.
Фітак І.П. – начальник сектору кадрової роботи.
Петровська О.І. – начальник фінансового відділу
Сегеда О.А. – завідувач служби господарського забезпечення
Кушнір В.З. – голова ГО «Бурштинське міське об’єднання воїнів АТО» (за згодою).
Шевчук Р.І. – директор ПК «Прометей».
Редькін С. – голова Молодіжної ради при виконавчому комітеті Бурштинської міської
ради (за згодою)..
Шаган О. – виконавчий директор АМЕР м. Бурштин (за згодою).
Іваськевич О. – голова Бурштинського осередку ГО «Молода Просвіта» (за згодою)..
Зарівний І. – співзасновник вело клубу «BostonBike» (за згодою).
Меретько Н.Я. – заступник головного лікаря КО «Бурштинська центральна міська
лікарня».
Лукаш В.О. – головний інженер КП «Житловик»

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 26.06.2019 № 416
Програма заходів з відзначення
23 річниці Конституції України та Дня Молоді
Назва заходу
Спортивний турнір з мініфутболу за участю
представників бюджетних
закладів, громадських
організацій
Відкриті міські змагання з
веслування на байдарках та
каное, учасники – м.
Бурштин, м. Долина

Дата та час
проведення
28 червня
9:00 год.

Місце проведення
Комбінат
спортивних споруд

28 червня
Веслувальна база

Відповідальні
Відділ у справах
молоді та спорту

Відділ у справах
молоді та спорту

10:00 год.
28 червня

Турнір з пляжного
волейболу

10:00 год. реєстрація
учасників

Територія біля
Бурштинського
водосховища

Бурштинська ВО
«Свобода»

10:30 год. –
початок змагань
29 червня
Веломарафон «Бур100 - ІІІ»

09:00 год. реєстрація
учасників

Відділ у справах
молоді та спорту
Площа Героїв УПА
Міський вело клуб
«BostonBike»

10:00 год. – старт
Святковий ярмарок
народних умільців

30 червня
з 09:00 год.

Алея імені Андрея
Шептицького

О. Сегида
Л. Петрів
М. Яцик
І. Бандура
Т. Білоока
Видай С.О.

30 червня
Святкові фотозони

Площа Героїв УПА
з 15:00 год.

Виступ муніципального
духового оркестру
Урочисті заходи з нагоди
відзначення Дня
Конституції та Дня молоді

30 червня
Площа Героїв УПА
16:00 год.
30 червня
17:00 год.

Площа біля ПК
«Прометей»

Бурштинське
об’єднання
«Самопоміч»
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
ПК «Прометей»

Музичний конкурс «#Кузня
Талантів м. Бурштин»
Ілюстративно
документальні виставки
про національну
конституційно-правову
спадщину, діяльність
видатних працівників
українського
державотворення, автора
першої Конституції
України Пилипа Орлика

30 червня
19:00 год.

30 червня

Площа в задньому
дворі ПК
«Прометей»

Бібліотеки міста

Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
Молодіжна рада м.
Бурштин

Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків

