
                                                                                  

                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Від 14.07.2015                                            м. Бурштин                                               № 163 

 

 

Про відзначення в місті 

150-річчя від дня народження 

Михайла Грушевського 

 

Відповідно до Указу Президента України від 09 лютого 2015 року № 63/2015 «Про 

відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського», розпорядження голови Івано-

Франківської обласної державної адміністрації від 06.05.2015 року, з метою вшанування та 

утвердження традицій боротьби за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 

засвідчення вдячності всім творцям і захисникам Української держави, та у зв’язку зі 150-річчям 

від дня народження Михайла Грушевського – видатного українського державного та політичного 

діяча, Голови Центральної Ради Української Народної Республіки, першої у XX столітті незалежної 

української держави, історика і організатора української науки:: 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті 150-річчя від 
дня народження Михайла Грушевського (додається). 
 

2. Затвердити план заходів з нагоди відзначення в місті 150-річчя від дня народження 

Михайла Грушевського (додається). 

 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію  проведення заходів та 

надати інформацію про виконання цього розпорядження в організаційний відділ міської 

ради                       (О. Александрів) до 30.09.2016 та до 09.12.2016 року. 



 

4. Сприяти громадським об’єднанням, представникам громадськості у проведенні у місті 

заходів, присвячених 150-річчю від дня народження М. Грушевського. 

 

5. КО «Бурштинська міська центральна лікарня» забезпечити належний медичний супровід 

проведення заходів. 

 

6. Головному спеціалісту з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи Батьку Т.Я. подбати про забезпечення громадського порядку під час 

проведення заходів. 

 

7. Організаційному відділу (О. Александрів) забезпечити висвітлення інформації щодо 

проведених заходів на офіційному сайті міської ради та в газеті «Бурштинський вісник». 

 

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

 

 

 

Заступник міського голови                                 В. Гулик                                                                                                       



                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                           № 163    від 14.07.2015 року 

 

 

 

Склад організаційного комітету  з підготовки та відзначення в місті  

150-річчя від дня народження Михайла Грушевського 

 

 

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

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

голови оргкомітету. 

Кравчишин О. Я. – начальник організаційного відділу Бурштинської міської ради, секретар 

оргкомітету. 

 

Члени організаційного комітету: 

 

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

Петровська О.І. – начальник відділу фінансів міської ради. 

Олексин Г.М. – начальник відділу молоді і спорту Бурштинської міської ради. 

Коцур С.Б. – начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради. 

Тварок Н.Б. – головний спеціаліст відділу освіти та науки міської ради. 

Сегида О.А. – начальник служби господарського забезпечення 

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

Шкарпович М.В. – голова Бурштинського осередку політичної партії «Сила людей» (за згодою). 

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

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

згодою). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


