
                                                                                                         
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від 08.09.2015 року                               м. Бурштин                                                     № 207 
 

 

Про нагородження з нагоди  

461-ї річниці м. Бурштин 

 

Відповідно до листів  керівників закладів, установ та підприємств міста, керуючись 

п. 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з нагоди 

461-ї річниці м. Бурштин: 

 

1. Нагородити активних мешканців, сумлінних працівників підприємств та 

організацій міста грамотою Бурштинської міської ради та грошовою премією у 

розмірі 200 (двісті) гривень кожному (список для нагородження додається). 

 

2. Нагородити учасників виставки творчих робіт «Моє рідне місто» грошовими 

преміями на суму 1650 (одна тисяча шістсот п’ятесят) гривень. 

 

3. Нагородити учасників велопробігу грошовими преміями на суму 300 (триста) 

гривень. 

 

4. Нагородити учасників турніру з шахів грошовими преміями на суму 450 

(чотириста п’ятдесят) гривень. 

 

5. Фінансовому відділу (О. Петровська) профінансувати відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків на суму 9 000 (дев’ять тисяч) гривень. 

 

6. Головному бухгалтеру відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків (Н. 

Максимів) провести відповідні розрахунки. 

 

7. Відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків (Ю. Степась) підготувати 

грамоти для нагородження. 

 

8. Організаційному відділу (О. Александрів) повідомити осіб згідно списку про їх 

нагородження. 

 

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови М.Козар. 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                  В. Гулик 
 

 

 

 



 

 

 

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

  Розпорядження міського голови  

                                                                № 207 від 08.09.2015  

 
 

Список осіб для нагородження грамотою Бурштинської міської ради та  грошовою 

премією з нагоди 461-ї річниці м. Бурштин: 

 

1. За багатолітню плідну церковну діяльність, утвердження ідеалів духовності, 

милосердя і злагоди в суспільстві, духовне виховання мешканців міста та з нагоди 

461-ї річниці м. Бурштин: 

 

Отця 

Михайла Трощука 

 

Грицюка  

Віталія Володимировича               

- отця пароха церкви «Воздвиження Чесного 

Хреста» 

 

- дяка церкви Священомученика Йосафата 

 

 

2. За активну громадську діяльність, високий рівень проведення просвітницької роботи 

та з нагоди 461-ї річниці м. Бурштин: 

 

Яцківа 

Миколу Максимовича 

 

 

- голову братства ОУН-УПА, директора музею 

Визвольних змагань, почесного громадянина міста 

 

 

Волошина  

Василя Андрійовича 

 

Скуратову 

Галину Іванівну 

 

- голову товариства політв’язнів і репресованих, 

почесного громадянина міста 

 

- в.о. голови міської організації ветеранів України 

 

 

3. За багаторічну та добросовісну працю на підприємстві, активну громадську 

діяльність та з нагоди 461-ї річниці м. Бурштин: 

 

Васечко 

Лідію Михайлівну               

- головного фахівця із внутрішніх комунікацій 

ВП ДТЕК «Бурштинська ТЕС» 

 

Вербового 

Михайла Васильовича 

 

 

Кім Надію 

Василівну               

- майстра дільниці з обслуговування та ремонту 

електроустаткування господарства  

благоустрою і озеленення  КП «Житловик» 

 

- головного бухгалтера ПАТ «Домобудівник» 

 

4. За високу професійну майстерність, активну громадську позицію та з  нагоди 461-ї 

річниці м. Бурштин: 

 

Кохана Олексія 

Мирославовича 

 

  

- директора ПП «Талант». 

 



 

5. За наполегливу та самовіддану працю на освітянській ниві, активну громадську 

позицію та з нагоди 461-ї річниці м. Бурштин: 

 

Библів  

Ольгу Богданівну 

 

Мариновського 

Ярослава Петровича 

  

- діловода навчальної частини Бурштинського 

енергетичного коледжу. 

 

- завідувача виробничими майстернями Бурштинського 

торгівельно-економічного коледжу 

 

6. За наполегливу та самовіддану працю на освітянській ниві, вагомий особистий 

внесок у навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди 461-ї річниці м. 

Бурштин: 

 

Кучера  

Михайла Степановича 

- вчителя фізичної культури Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 

 

Галугу 

Любов Богданівну 

 

Юськевич 

Оксану Ленгенівну  

 

Пилипів 

Надію Василівну 

 

Лащ Руслану 

Степанівну 

 

Кравчук 

Галину Богданівну 

- завгоспа Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

 

 

- вчителя початкових класів Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 

 

- вчителя української мови і літератури 

Бурштинської гімназії 

 

- заступника директора Бурштинського НВК 

 

 

- вихователя Бурштинського ДНЗ №1 «Веселка» 

 

 

Гураєвську   -   вихователя Бурштинського ДНЗ №2 «Берізка» 

Тетяну Петрівну 

 

Регу Галину    - помічника вихователя Бурштинського ДНЗ №3            

Ярославівну «Світлячок» 

 

Васеленюк  - помічника вихователя Бурштинського ДНЗ №6  

Інну Ігорівну                            «Пролісок»                             

 

7. За високу виконавську майстерність, сумлінне виконання службових обов’язків, 

активну участь в культурному житті міста та з нагоди 461-ї річниці м. Бурштин: 

 

Куйбіду 

Олега Пилиповича 

- викладача духових інструментів Бурштинської 

музичної школи  

 

 

Крутиголову  

Ігоря Теодозійовича 

 

Якимович 

Надія Миколаївна 

 

- музиканта муніципального духового оркестру 

 

 

- керівник народного вокального тріо «Вербонька», 

керівник дитячого вокального гуртка ПК 

«Прометей» 



 
8. За сумлінне виконання службових обов’язків, творчий підхід до роботи, активну участь в 

культурному житті міста та з нагоди 461-ї річниці м. Бурштин: 

 

Полінчук  

Олену Михайлівну 

 

Дидик  

Галину Мирославівна 

- керівника гуртка образотворчого мистецтва будинку 

культури ім. Т. Шевченка 

 

- директор клубу с. Вигівка 

 

 

9. За багаторічну та добросовісну працю, активну участь у навчанні і вихованні підростаючого 

покоління та з нагоди 461-ї річниці м. Бурштин: 

 

Куйбіду 

Марію Михайлівну 

- головного бібліографа міської бібліотеки для дорослих  

 

 

10. За значний особистий внесок у підготовку та впровадження важливих соціальних проектів, 

активну громадську позицію та з нагоди 461-ї річниці м. Бурштин: 

 

Максимову  

Ірину Юріївну 

- заступника директора АМЕР м. Бурштин 

 

 

11. За вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної політики міста, патріотичне виховання 

молоді, активну громадську діяльність та з нагоди 461-ї річниці м. Бурштин: 

 

Караса 

Дмитра Дмитровича 

 

- заступника голови Бурштинського осередку 

Всеукраїнської молодіжної громадської організації 

«Молодіжний Націоналістичний Конгрес» 

 

 

Сипеня 

Романа Ігоровича 

 

 

Савчука Михайла 

 

 

- активіста Бурштинського осередку Івано-Франківської 

громадської організації «Молода Просвіта» 

 

- активіста Бурштинського велоклубу «БостонБайк» 

12. За високий рівень медичного обслуговування населення міста,  багаторічну сумлінну працю,  

активну громадську діяльність та з нагоди 461-ї річниці м. Бурштин: 

 

Футерко  

Надія Олегівна 

- лікаря акушера-гінеколога поліклініки КО «Бурштинська 

міська центральна лікарня» 

 

13. За активну волонтерську роботу в зоні проведення АТО та з  нагоди 461-ї річниці м. 

Бурштин: 

 

Жука Ігоря 

Миколайовича 

 

- волонтера ГО «Народна самооборона – Українська Варта». 

 

14. За високі спортивні досягнення, професійну майстерність, активну громадську діяльність та з  

нагоди 461-ї річниці м. Бурштин: 

 

Рудницького 

Володимира 

Мечиславовича 

 

  

- тренера-викладача Комбінату спортивних споруд 

 

 


