УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 19.11.2019

м. Бурштин

№ 733

Про відзначення у м. Бурштин
Дня пам’яті жертв голодоморів
На виконання Указу Президента України від 9 листопада 2015 №635/2015 «Про
заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів», з метою гідного вшанування пам’яті
жертв геноциду Українського народу — Голодомору 1932 – 1933 років в Україні,
вчиненого тоталітарним репресивним сталінським режимом, а також голодоморів 1921 –
1922, 1946 – 1947 років в Україні, забезпечення належної організації та проведення у 2019
році заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів, керуючись статтею 42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити план міських заходів із вшанування пам’яті жертв голодоморів:
15:00 год. поминальна панахида за жертвами Голодомору (церква Священномученика
Йосафата, церква «Преображення Господнього»);
15:45 год. хода від церкви Священномученика Йосафата до пам’ятника Т.Шевченка
(площа ПК ―Прометей‖);
16:00 год. загальнонаціональна хвилина мовчання та акція
(пам’ятник Т.Шевченка площа ПК ―Прометей‖).

―Запали свічку пам’яті!‖

2. Оголосити 23 листопада 2019 року у м. Бурштин та с. Вигівка – Днем жалоби
за жертвами голодоморів.
3. Службі господарського забезпечення (О. Сегиді), керівникам підприємств,
установ та організацій м. Бурштин та с. Вигівка вжити заходів щодо приспущення
23 листопада 2019 року Державного Прапора України по місту, на будинках та спорудах
державних підприємств, установ та організацій.
4. Організаційному відділу міської ради (О. Александрів) забезпечити
інформування населення через офіційний сайт міської ради, місцеві ЗМІ, соціальні мережі
щодо необхідності обмежити проведення заходів розважального характеру
23 листопада 2019 року.

5. Відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків (Т. Зорій) організувати
проведення в бібліотеках міста тематичних вечорів пам’яті жертв Голодомору, перегляд
художнього фільму «Жнива».
6. Відділу освіти і науки (І. Томин) організувати проведення в загальноосвітніх
школах, Бурштинській гімназії, НВК м. Бурштин тематичних заходів, присвячених Дню
пам’яті за жертвами голодоморів
7. КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (С. Сопільняк) забезпечити
належний медичний супровід проведення заходів.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
міського голови Надію Кицелу.

Міський голова

Роксолана Джура

