
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від 16.07.2021                                         м. Бурштин                                                        № 431 

 

 

Про утворення організаційного комітету 

з підготовки та відзначення в місті 

Дня Державного Прапора  

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», 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, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті Дня 

Державного Прапора та 30-ї річниці незалежності України (додається). 

 

2. Організаційному комітету розробити та забезпечити виконання плану заходів із 

відзначення Дня Державного Прапора та 30-ї річниці незалежності України на 

території Бурштинської громади. 

 

3. Організаційному відділу (Олені Кравчишин) забезпечити широке інформування 

мешканців Бурштинської громади про заплановані заходи із відзначення Дня 

Державного Прапора та 30-ї річниці незалежності України на території Бурштинської 

громади. 

 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на організаційний відділ (О.Кравчишин). 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Володимира Чуйка 

 

 

 

Міський голова                                                              Василь Андрієшин



                                                                   

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                               від 16.07.2021 № 431 

 

 

 

Склад організаційного комітету  

з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора  

та 30-ї річниці незалежності України 

 

 

Андрієшин В. – міський голова, голова оргкомітету. 

Чуйко В. –  заступник міського голови, заступник голови оргкомітету. 

Кравчишин О.  – начальник організаційного відділу, секретар оргкомітету. 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Н. Кицела – керуюча справами виконавчого комітету, 

І.Драгун - заступник міського голови,  

О.Петровська  – начальник фінансового відділу. 

Т.Зорій – начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків 

М.Козар – начальник відділу у справах молоді та спорту 

О. Сегида – завідувач служби господарського забезпечення. 

І.Бандура – начальник відділу ЖКГ та обліку комунального майна 

о. Дмитро Шмігель – декан Бурштинського деканату Івано-Франківської єпархії УГКЦ (за 

згодою). 

о. Ігор Тичинський – отець церкви «Преображення Господнього» (за згодою). 

Р.Шевчук -  директор ПК «Прометей» (за згодою). 

В.Капусняк – редактор газети «Вісник Бурштинської громади» (за згодою). 

В.Хованець – голова спілки брацтва воїнів УПА (за згодою). 

В.Кушнір – голова «Бурштинського міського об’єднання воїнів АТО» (за згодою). 

З.Шафран – директор КП «Житловик»  

 

 

. 

 

 


