
                                                                                  

                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Від 14.07.2015                                            м. Бурштин                                               № 162 

 

 

Про утворення організаційного комітету 

з підготовки та відзначення в місті 

Дня Державного Прапора та 

24-ї річниці незалежності України 

 

На виконання Указу Президента України від 24 червня 2015 року № 360/2015 «Про 

відзначення 24-ї річниці незалежності України», з метою гідного відзначення проголошення 

незалежності України, консолідації українського суспільства навколо ідеї захисту та зміцнення 

державності, вшанування подвигу борців за свободу та незалежність України, а також громадян, 

які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою 

агресією, утвердження у громадян почуття патріотизму: 

 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті Дня 
Державного прапора та 24-ї річниці незалежності України (додається). 
 

2. Оргкомітету до 07.08.2014 розробити та затвердити план заходів з відзначення в місті Дня 
Державного прапора та 24-ї річниці незалежності України. 
 



3. Організаційному відділу  (Н. Марчук) розмістити інформацію про заплановані заходи з 
нагоди відзначення в місті Дня Державного прапора та 24-ї річниці незалежності України в 
газеті «Бурштинський вісник», на офіційному сайті міської ради та на інформаційних 
стендах міста. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови М. Козар. 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                      В. Гулик                                                                                                          



                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                        № 162 від 14.07.2015 року 

 

 

 

Склад організаційного комітету  

з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора та 

24-ї річниці незалежності України 

 

 

 

Курляк П.І. – міський голова, голова оргкомітету. 

Козар М.С. –  заступник міського голови, заступник голови оргкомітету. 

Кравчишин О. Я. – начальник організаційного відділу, секретар оргкомітету. 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Соронович К.М. – секретар ради 

Степась Ю.С. – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків  

Олексин Г.М. – начальник відділу у справах молоді і спорту, 

Петровська О.І. – начальник фінансового відділу. 

Тутка М.О. – начальник відділу освіти та науки міської ради. 

Сегида О.А. – завідувач служби господарського забезпечення. 

Батько Т.Я. – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи. 

Матвієнко Г.П. – заступник директора КП «Житловик» (за згодою). 

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

Зарівний І.Я. – голова Бурштинського осередку вело клубу «БостонБайк» (за згодою). 



Грицюк В.В. – голова Бурштинського осередку МГО «Молода Просвіта» (за згодою). 

Шкарпович М.В. – Бурштинський осередок МГО «Молода Просвіта» (за згодою). 

Горлатий Ю. – голова Бурштинського осередку МГО «Молодіжний націоналістичний конгрес» (за 

згодою). 

Горбата Л.Р. – заступник начальника КСС профкому Бурштинської ТЕС (за згодою). 

Гудзь М. – в.о. голови ГО «Майдан» (за згодою). 

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

 

 

. 

 

 

  


