
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 березня 2021 року                                                                                          № 23/10-21 

м.Бурштин 

  

Про виконання міської цільової   

соціальної програми «Молодь Бурштина» 

на 2017 – 2020 роки» за 2020 рік 

 

Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Декларацією "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні", Закону 

України  "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні",  з метою   

реалізації молодіжної політики в Бурштинській міській територіальній громаді та 

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань гуманітарної сфери,   

міська рада 

вирішила: 
 

 1. Звіт відділу у справах сім’ї, гендерної політики молоді та спорту Бурштинської 

міської ради про виконання міської цільової соціальної програми «Молодь Бурштина» на 

2017 – 2020 роки за 2020 рік взяти до відома (відповідно до Додатку). 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної депутатської 

комісії з питань гуманітарної сфери Ігоря Харіва, начальника відділу сім'ї, гендерної 

політики, молоді та спорту Бурштинської міської ради Марію Козар та заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

       Міський голова                                                                                 Василь Андрієшин 

 

  



Додаток 

до рішення міської ради  
від 30.03.2021 № 23/10-21 

 

 

Звіт про виконання  міської цільової соціальної  

Програми «Молодь Бурштина» на 2017 – 2020 роки» за 2020 рік. 

 

На реалізацію даної програми передбачено 100 000 грн. 

Використано 11 000 грн. 

№п\п Назва заходу Дата 

1 Проведення  молодіжно - духовного заходу «Йоан» 04.02.2000 

розпорядження  

 від 04.02.2020 

№ 38 

3000 грн. 

2 Молодіжно-християнський захід «Український вертеп» січень 

3 Проведенння  заходу до дня Святого Валентина «Half + half» лютий 

4 Участь молоді міста у вшануванні Героя України Романа 

Шухевича с. Білогорща, Львівщина. 

березень 

5 Проведення серії он-лайн конференцій, години літературних 

читань, приурочених вшануванню відомих українських 

письменників Т.Шевченка, Л. Українки, В. Стуса спільно з 

представниками  Івано-Франківського обласного об’єднання  

«Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка  

лютий 

березень 

вересень  

6 Проведення онлайн-конференції з головами міських молодіжних  

організацій, Молодіжною радою міської ради,  щодо проведення 

молодіжних заходів після закінчення карантину. 

20.03.2020 

7 Формування плану національно-патріотичних заходів у  м. 

Бурштин та с. Вигівка на 2020 в рамках міської програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Бурштинської міської ради на  2020 рік. 

23.03.2020 

8 Проведення спільно з ГО Бурштинським осередком «Молода 

Просвіта»  молодіжного заходу «Просвітянські ігри». 

06.03.2020 

розпорядження  

Від 06.03.202 

 № 127 

2000 грн. 

9 Проведення спільно з ГО Бурштинським осередком «Молода 

Просвіта» он-лайн зустрічі для учасників молодіжних 

організацій та активістів на тему «Роль молоді в боротьбі 

поширення COVID-19» 

31.03.2020 

10 Проведення он-лайн конференції присвяченої дню Європи в 

Україні, спільно з представниками  Івано-Франківського 

обласного об’єднання  «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка на тему 

«Україна - це Європа»  

10.04.2020 

11 Он-лайн конференція з лідерами молодіжних рухів міста  з 

питання «Реалізація ідей та проектів молодіжної ради в сфері 

молодіжної політики». 

27.04.2020 

12 Проведення он-лайн пізнавально-розважальних курсів «Поки ти 

дома»  

квітень 



 

 

 

Секретар ради                                           Роман Іванюк 

 

13 Спільно з   представниками Івано-Франківського обласного 

об’єднання «Просвіта»  ім. Т.Г. Шевченка он-лайн конференція  

присвячена Міжнародному дню сім’ї. 

травень  

14 Спільно з громадськими активістами проведено молодіжний он-

лайн захід «Тиждень українського кіно» 

 

червень 

15 Он-лайн конференція присвячена Дню Конституції України за 

участю С. Волковецького депутата Верховної ради України I,II 

демократичного скликання. 

червень 

16 Проведення он-лайн зустрічі молоді міста та учасниками 

визвольних змагань з представниками Івано-Франківського 

обласного об’єднання «Просвіта»  ім. Т.Г. Шевченка на тему 

«Патріотичність та самопожертва молоді в умовах сьогодення» 

 

липень 

17 Молодіжний туристично-патріотичний перехід Карпатами 

 

липень 

18 Проведення он-лайн конференції спільно з представниками 

Івано-Франківського обласного об’єднання  «Просвіта» ім. Т.Г. 

Шевченка приуроченої 30 річниці прийняття декларації про 

Державний суверенітет. За участю З. Думи, Д. Захарука, С. 

Волковецького депутатів I демократичного скликання.  

липень 

19 Проведення молодіжного конкурсу «Талановита молодь 

Бурштина» в рамках відзначення Дня Молоді України 

09.07.2020 

20 Проведення фотоконкурсу «Блакитне і жовте» з нагоди 

святкування Дня Державного Прапора України 

Серпень 

Розпорядження  

Від 10.08.2020 

№321 

6000 грн. 

21 Участь молоді міста в виході на г. Говерла в рамка святкування 

Дня Державного Прапора України 

серпень 

22 Онлайн тренінг для сімей з інклюзією на тему «Інклюзія в 

умовах сучасності та співпраця органів місцевого 

самоврядування» в рамках проекту «Інклюзивна взаємодія» 

грудень 


