Проект рішення
Від 16.07.2021

№145

Про відзначення в місті
Дня Державного Прапора України
та 30-ї річниці Незалежності України
На виконання Указу Президента України від 21.10.2020 року № 459/2020 «Про
відзначення 30-ї річниці незалежності України», відповідно до розпорядження КМУ від
31.05.2021р. № 583, керуючись ст.ст.27,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні,» з метою гідного відзначення у 2021 році Дня Державного Прапора та 30-ї річниці
незалежності України, утвердження у громадян патріотизму та гордості за свою державу,
звитяги Українського народу у боротьбі за волю і незалежність, виконавчий комітет міської
ради
вирішив:
1. Затвердити перелік підготовчих та організаційних заходів з відзначення в місті Дня
Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України (додаток 1).
2. Затвердити програму заходів з відзначення в місті Дня Державного Прапора України
та 30-ї річниці Незалежності України (додаток 2).
3. Виконавчим органам міської ради та відповідальним за проведення заходів
забезпечити:
 якісне виконання програми святкових заходів з відзначення в місті Дня Державного
Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України;
 дотримання протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення гострої
респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення святкових заходів з відзначення в місті
Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України.
4. Фінансовому відділу (Ользі Петровській) забезпечити фінансування заходів з
відзначення в місті Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України
відповідно до додатку 3.
5. Організаційному відділу (Олені Кравчишин) забезпечити висвітлення інформації про
заплановані заходи та їх проведення на офіційних інтернет-ресурсах та газеті «Вісник
Бурштинської громади».
6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти
на відділ культури, туризму та зовнішніх зв’язків (Тетяну Зорій).
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Володимира Чуйка.

Міський голова

Василь Андрієшин

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від _________ № _____

Перелік підготовчих та організаційних заходів з відзначення в Бурштинській громаді
Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України

Доручення
Виконавці
Термін виконання
23.07.2021 організувати поїздку на г. Говерлу:
- замовити автобуси;
Відділ у справах
- запросити отця;
з 15.07. до 23.08.
молоді і спорту
- організувати медичний супровід;
- забезпечити висвітлення події.
23.07.2021 о 9:00 організувати урочисте підняття Прапора України на пл. біля пам’ятника
Т.Шевченку:
- забезпечити машину для перевозу апаратури та
КП «Житловик»
23.08.
чергового електрика
- вирішити питання з Прапором, його належний
О.Сегида
до 16.08.
стан
Відділ культури,
- підготувати сценарій короткої концертної
туризму та зовнішніх
до 16.08.
програми до 30 хв.
зв’язків
Закупити 200 шт. прапорів для розміщення по місту та О.Сегида
до 16.08.
селах громади
О.Петровська
Виготовити 25 додаткових кронштейнів, держаків для
О.Сегида
до 06.08.
розміщення прапорів
КП «Житловик»
О.Сегида
Організувати розміщення Прапорів України на
КП «Житловик»
22.08.
державних установах, по місту, в селах громади
Керівники установ
Старости
О.Сегида
Придбати синьо-жовту атрибутику, щоб прикрасити
балкон ПК «Прометей», сцену
Забезпечити належний благоустрій символічних могил
(покосити, пофарбувати тощо). Придбати необхідні
матеріали.
Забезпечити належний благостурій парку
ім.Т.Шевченка та паркової зони по вул. Міцкевича
(прибирання, косіння тощо)
Вирішити питання з розміщенням туалетів в центрі під
час святкування Дня Незалежності та Дня міста

Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
І.Драгун
КП «Житловик»
І.Драгун
КП «Житловик»
В.Копаниця
В. Чуйко
І.Драгун

до 16.08.

до 20.08.

до 20.08.
до 23.08.

Опрацювати питання можливості оформлення
святкового благоустрою на пл. Героїв УПА
(виготовити підставки, закупити квіти)

І, Драгун
Н.Кицела

до 23.07.

Н.Кицела
Організувати зустріч з підприємцями міста щодо
питання святкового благоустрої їх територій до Дня
Незалежності, Дня міста, податках та інших важливих
питаннях.

Відділ економіки та
промисловості

до 20.07. визначити
дату зустрічі та
перелік питань

Фінансовий відділ
Рекомендувати керівникам промислових підприємств,
власникам торгових закладів, закладів ресторанного
господарства, тимчасових торгових закладів та літніх
майданчиків оформити їх святковою патріотичною
атрибутикою, а також забезпечити благоустрій
прилеглих територій
Забезпечити розміщення святкового ярмарку на алеї
Шептицького, розважальних атракцій. Зібрати
необхідні документи, підготувати розпорядження
міського голови.
Відповідальний за розміщення підприємців –
О.Сегида, Т.Білоока, І.Бандура
Виготовити святкові фотозони та розмістити їх на пл.
Героїв УПА

Відділ економіки та
промисловості

О.Сегида
Т.Білоока, І.Бандура
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
М.Яцик
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
КП «Житловик»

до 30.07

до 20.08.

до 20.08.

Розмістити вітальні банери на біг-бордах міста:
- виготовити макет банеру
- забезпечити друк 5 банерів
- забезпечити розміщення банерів на біг-бордах
Розробити макет за забезпечити друк 30 афіш формату
А3 переліком святкових заходів та привітанням
міського голови.
Афіші розмістити по місту, старостинських округах, в
мережі Інтернет
Виготовити вітальні листівки від імені міського
голови:
-

придбати вітальні листівки

Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
В.Капусняк
Організаційний відділ
І.Драгун
КП «Житловик»

до 06.08.
до 20.08.

В.Капусняк

до 15.08.

Організаційний відділ

до 20.08.

Сектор кадрової
роботи

до 10.08.

оформити листівки належним чином та розіслати
Організаційний відділ
адресатам
Випустити ювілейний випуск газети «Вісник Бурштинської громади» в кольорі
- підготувати історичні довідки кожного
старостинського округу про процес відродження
Старости
Української держави, спогади очевидців тощо.
Інформацію подати в оргвідділ.
-

до 30.07.

до 17.08

до 5.08.

забезпечити друк газети та розповсюдження
постаростинським округам
Опрацювати питання підготовки короткого відео
хронометражу про визначні події становлення
незалежності на території Бурштинської громади
-

Опрацювати питання залучення артиста/гурту
Організувати виступ міського оркестру духових
інструментів на пл. Героїв УПА
Організувати дефіле українських костюмів на пл.
Героїв УПА

Організувати молебінь та урочисту ходу від церкви
Йосафата до ПК «Прометей».

Організувати святковий концерт в ПК «Прометей».
Забезпечити придбання корзини квітів.

В.Капусняк
Н.Кицела
Організаційний відділ
РАІ
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
Р. Гудзь
І.Навроцький
О.Сегида
М.Коцур
М.Шкарпович
Працівники усіх
структурних
підрозділів
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків

20.08.
до 15.07.

до 20.07.
24.08.
16:00
24.08.
16:00

24.08.
17:00

24.08.
18:00

Організувати процес нагородження:

-

підготувати список осіб для нагородження

-

закупити відповідну атрибутику (значки, медалі
тощо)

-

оформити належним чином грамоти

-

придбати квіти для нагородження

Організувати молодіжну дискотеку
Підготувати кошторис витрат та відповідний лист на
бюджетну комісію для виділення коштів для
відзначення Дня Прапора та Дня Незалежності.

М.Козар
Старости
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
Сектор кадрової
роботи
Сектор кадрової
роботи
Відділ у справах
молоді і спорту
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків

до 23.07

до 19.08.

до 19.08.
23.08.
24.08
21:00
21.07.

Усім відповідальним виконавцям, які задіяні у
підготовці до Дня Прапора та Дня Незалежності подати
до відділу культури чіткий кошторис витрат по своїх
заходах
Повідомити про заплановані заходи 23-24 серпня 2021
року Галицький РВ УДСНС в Івано-Франківської
області.

Організувати охорону громадського порядку під час
проведення заходів 23-24 серпня 2021 року.
Запросити до участі в заходах 23-24 серпня 2021 року
духовенство та громадськість громади.
Звернутись до релігійних організацій з проханням
провести у храмах громади молебні за Україну та
захисників нашої держави

Відповідальні
виконавці

20.07

Головний спеціаліст з
питань діяльності
правоохоронних
органів, оборонної та
мобілізаційної роботи
Головний спеціаліст з
питань діяльності
правоохоронних
органів оборонної та
мобілізаційної роботи
Організаційний відділ
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків

Усім працівникам міської ради, представникам освіти, культури, медицини
взяти участь у святкових заходах
Додаток 2

19.08

19.08

до 20.08

до 15.08
23.08
24.08

до рішення виконавчого комітету
від _________ № _____

Програма святкових заходів з відзначення в Бурштинській громаді
Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України

№

НАЗВА ЗАХОДУ

1.

Урочиста церемонія
підняття державного
прапора

2.

МІСЯЦЬ
23 серпня

Урочисті заходи з нагоди 24 серпня
Дня незалежності України у

Місце
проведеня
Біля
пам’ятника
Т,Г.
Шевченка,
вул. А.
Міцкевича
Площа Героїв
ОУН-УПА

ВІДПОВІДАЛЬНІ
Відділ культури,
туризму і зовнішніх
зв’язків

Відділ культури,
туризму і зовнішніх

м. Бурштин, Урочиста хода ,
святкова ярмарка
3.

зв’язків
Бурштинської ТГ

Флешмоб у вишиванках до 24 серпня
Дня незалежності , виступ
оркестру
духових
інструментів

Площа Героїв Відділ
культури,
ОУН-УПА
туризму і зовнішніх
зв’язків
Бурштинської ТГ,
Арт
–
ROXANA

студія

4.

Святкова дискотека

24 серпня

Площа Героїв Відділ у справах
ОУН-УПА
молоді і спорту

5.

Розміщення фотозони

23-24 серпня

Площа Героїв Відділ
культури,
ОУН-УПА
туризму і зовнішніх
зв’язків

6.

Концерт «Моя
єдина та вільна»

7.

Літературно
–
музична 24 серпня
композиція «Мій край, моя
Україна!»

Клуб с. Озеряни

8.

Тематичний
вечір
«О 24 серпня
Україно, о люба ненько!»

Клуб с. Різдвяни

9.

Тематичний
вечір
Україною у серці»

Україна 24 серпня

БК с. Задністрянське

«З 24 серпня

Клуб
с.
Мартинів

Новий

10. Тематичний вечір «Молюсь 24 серпня
до тебе Україно»

Клуб
с.
Мартинів

Старий

11. Тематичний
вечір 24 серпня
«Розквітай Україно моя, во
славу народу, во ім’я життя»

Клуб с. Діброва

«Боже 24 серпня

Клуб с. Вигівка

12. Тематичний вечір
Україну бережи»

13. Патріотичний інтелект – 24 серпня
турнір «Українська держава
та її національна символіка»

Бурштинська міська
бібліотека для дітей

14. 1. «Україна суверенна: від 24 серпня
витоків до сьогодення»
(Виставка-вікторина до 30-

Бурштинська міська
бібліотека
для
дорослих

річчя Дня
України)

Незалежності

2.
«З
Україною
серці» (Година поезії)

в

3. «Прапор свій здіймаєм
гордо! Ми з ним дужі і
єдині» (Святкова експозиція
до Дня Прапора в Україні)

15. «Нехай у кожної людини 24 серпня
живе любов до України»

Клуб с. Куропатники

16. Літературно
–
музична 24 серпня
композиція « Велична і
свята, ти наша мати,
Україно»

Клуб та бібліотека с.
Юнашків

17. Літературно – музичний 24 серпня
вечір «Рідну землю де
живем, Україною зовем»

Бібліотека
Насташине

18. Святковий концерт «Рідну 24 серпня
землю, де живем, Україною
зовем»

БК с. Насташине

19. Концерт
до
Незалежності

Дня 24 серпня

с.

БК та бібліотека с.
Бовшів

Книжкова виставка
20. Молебень, читання віршів

24 серпня

21. Урочисте
віче
біля 24 серпня
символічної могили воїнам
«З Україною в серці»

Клуб с. Куничі
БК та бібліотека с.
Дем’янів

Літературно – ілюстрована
книжкова виставка – вікно
«Україна
незалежна
–
Україна оновлена»

Начальник відділу

Т. Зорій

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від _________ № _____

Кошторис витрат на організацію заходів з відзначення в Бурштинській громаді
Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України

№

Назва заходу

з/п
1.

Придбання 200 шт. прапорів для
розміщення на державних установах, по
місту та на старостинських округах

Необхідне
фінансування, грн.
17 000,00

Виготовлення 25 кронштейнів та держаків
для прапорів.

3.

Виготовлення 5 вітальних банерів для
розміщення на біг-бордах. Виготовлення
30 афіш формату А3 з планом заходів та
вітанням міського голови

6 000, 00

4

Розміщення банерів на біг-бордах,
придбання клею

2 000,00

5.

Ювілейний випуск газети «Вісник
Бурштинської громади» в кольорі, тираж –
1000 примірників

10 000,00

Гонорар запрошеному артисту/гурту

7.

Придбання світлодіодної перетяжки 6*1.5

Бурштинська міська рада
Програма

2.

6.

Головний розпорядник
коштів

Бурштинська міська рада
Програма «Відкрите місто
– влада для людей»

29 000,00

Автор проєкту:
Начальник відділу культури, туризму
і зовнішніх зв’язків

Тетяна Зорій

Погоджено:

Заступник міського голови

Володимир Чуйко

Керуючий справами виконкому

Надія Кицела

Юридичний відділ

Марія Михайлишин

Фінансовий відділ

Ольга Петровська

Загальний відділ

Марія Яц ик

