
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 23.12.2019                        м. Бурштин                                        № 810 

 

Про затвердження  

комплексного плану заходів 

із належного вшанування  

пам’яті захисників України, 

які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет та  

територіальну цілісність України 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 року № 

1096-р «Про затвердження комплексного плану заходів із належного вшанування пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та  територіальну 

цілісність України», з метою гідного вшанування бойових подвигів, патріотизму і 

мужності, відваги та самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню 

Україні та її народові, захисту територіальної цілісності, національних інтересів та 

європейського вибору нашої держави,  керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків (Т. Зорій) забезпечити щороку 

29 серпня проведення заходів щодо вшанування пам’яті захисників України, які загинули 

в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. 

2. Відділу освіти і науки (І. Томин) забезпечити проведення в перший навчальний 

тиждень в навчальних закладах міста тематичних освітніх заходів щодо вшанування 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність. 

3. Відділу соціального захисту населення (С. Коцур) запрошувати  до участі в 

заходах членів родин загиблих захисників України, ветеранів війни. 

4. Відділу соціального захисту населення (С. Коцур) на постійній основі 

організовувати зустрічі з членами сімей загиблих захисників України, сприяти реалізації 

ініціатив громадськості з метою виявлення проблемних питань їх соціального 

забезпечення та вжиття заходів для їх вирішення. 

5. Відділу соціального захисту населення (С. Коцур) та сектору кадрової роботи 

(І.Фітак) передбачити під час проведення заходів 29 серпня  нагородження близьких 

родичів та членів сімей загиблих військовослужбовців. 

6. Оголошувати  29 серпня о 10-й годині загальнонаціональну хвилину мовчання 

на вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

сувернітет і територіальну цілісність України. 



7. Службі господарського забезпечення (О. Сегида), керівникам підприємств, 

установ та організацій м. Бурштин  та с. Вигівка вжити заходів щодо приспущення 

29 серпня Державного Прапора України по місту, на будинках та спорудах державних 

підприємств, установ та організацій. 

8. Організаційному відділу (О. Александрів) забезпечити максимальне 

розповсюдження інформації щодо обмеження проведення розважальних заходів 

29 серпня. 

9. КП «Житловик» (В. Марчук) на постійній основі підтримувати в належному 

стані територію скверу загиблих воїнів, символічну могилу «Борцям за волю України», 

алею загиблих воїнів АТО на міському кладовищі, меморіальну дошку Героям Небесної 

Сотні. 

10. Організаційному відділу щороку у серпні (О. Александрів) забезпечити 

широке висвітлення заходів із вшанування пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.  

11. КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (С. Сопільняк) забезпечувати 

належний медичний супровід проведення заходів 29 серпня. 

12. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Надію Кицелу. 

 

 

 

 

 
Міський голова                                   Роксолана Джура 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підготувала:  

 

О. Александрів _______________ 

 

 

Погоджено:  

 

Н. Кицела __________________ 

 

 

Юридичний відділ____________ 


