УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від20.01.2020р

м. Бурштин

№9

Про відзначення в місті
Дня Соборності України
На виконання Указу Президента України від 13 листопада 2014 року № 871 «Про
День Соборності України», з метою належного відзначення в місті Дня Соборності
України, консолідації українського суспільства, зміцнення єдності народу навколо ідеї
соборності української держави, утвердження ідеалів свободи і демократії, виховання у
громадян почуття національної гідності :
1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті
Дня Соборності України (додається).
2. Затвердити план заходів відзначення в місті Дня Соборності України
(додається).
3. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію та проведення
запланованих заходів відповідно до затвердженого плану.
4. Службі господарського забезпечення (О. Сегиді), керівникам підприємств,
установ та організацій м. Бурштин

та с. Вигівка вжити заходів щодо підняття

21 січня 2020 року Державного Прапора України по місту, на будинках та спорудах
державних підприємств, установ та організацій.
5. Організаційному

відділу

міської

ради

(О.

Александрів)

забезпечити

інформування населення через офіційний сайт міської ради щодо запланованих заходів.
6. КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» (С. Сопільняк) забезпечити
належний медичний супровід проведення заходів.
7. Головним спеціалістам (Р. Гудзь та О. Іваськевич ) проінформувати Галицький
районний відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в ІваноФранківській області та Галицьке відділення поліції Тисменицького відділу поліції

Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області про заплановані
заходи.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
міського голови Н.Кицелу.

Перший заступник міського голови

Володимир Гулик

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від________________№________
Склад організаційного комітету
з підготовки та відзначення в місті Дня Соборності України.
Джура Р. – міський голова, голова оргкомітету.
Кицела Н. – заступник міського голови, заступник голови оргкомітету.
Александрів О. – начальник організаційного відділу Бурштинської міської ради,
секретар оргкомітету.
Члени організаційного комітету:
Зорій Т. – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради.
Козар М. – начальник відділу молоді і спорту Бурштинської міської ради.
Томин І. – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради.
Сегида О. – завідувач служби господарського забезпечення
Шевчук Р.І. – директор ПК «Прометей»
Лукаш В. – головний інженер КП «Житловик» (за згодою)
о. Дмитро Шмігель – декан Бурштинського деканату УГКЦ (за згодою)
о. Ігор Тичинський - отець УПЦ «Преображення Господнього» (за згодою)
Редькін С. – голова молодіжної ради (за згодою)
Шаган О. - виконуючий директор АМЕР м.Бурштин (за згодою)
Кушнір В. - голова ГО «Бурштинського міського об’єднання воїнів АТО» (за згодою)
Хованець В. – голова Галицької районної організації братства вояків УПА (за згодою)
Струк Б. - директор музею визвольних змагань Галицького району (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від________________№________
План міських заходів
з відзначення Дня Соборності України.
1. Забезпечити проведення 22 січня 2020 року о 16:00 год. в Будинку культури
ім. Т. Шевченка урочистостей з нагоди 101-річниці

проголошення Акту злуки

Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.
Відділ культури, туризму та
зовнішніх зв’язків
2. Звернутись до релігійних організацій щодо проведення 22 січня 2020 року
молебнів з єдність України.
Відділ культури, туризму та
зовнішніх зв’язків
3. Забезпечити проведення протягом 20-26 січня 2020 року у бібліотеках міста
книжкові виставки, презентації видань, щодо відзначення Дня Соборності України
Відділ культури, туризму та
зовнішніх зв’язків
4. Забезпечити проведення протягом січня 2020 року у

навчальних закладах

міста тематичних годин спілкування, присвячені Дню Соборності України і пам′яті героїв
Крут та Небесної сотні.
Відділ освіти та науки

