
У К РА ЇН А  

Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09.11.2015 м. Бурштин №■■***

Про заходи з увічнення в місті 
пам’яті захисників України 
на період до 2020 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 998-р 
«Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», розпорядження 
голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 06.11.2015 року № 730 «Про 
заходи увічнення в області пам’яті захисників України на період до 2020 року», з метою 
належного увічнення пам’яті захисників України, консолідації українського суспільства, 
утвердження ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності:

1. Затвердити план заходів з увічнення в області пам’яті захисників України на період до 
2020 року (додається).

2. Структурним підрозділам міської ради забезпечити належне виконання плану заходів.

3. Організаційному відділу (О. Александрів) забезпечити висвітлення інформації щодо 
виконання запланованих заходів на офіційному сайті міської ради та в газеті 
«Бурштинський вісник».

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



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження міського голови 

від 09.11.2015 року

План заходів з увічнення в місті пам’яті захисників України на період до 2020 року

Назва заходу Дата проведення Відповідальні

Проаналізувати стан роботи з 
увічнення пам’яті воїнів, які брали 
участь у захисті України в роки Другої 
світової війни та під час проведення 
антитерористичної операції

До 19 грудня 2015 
року

Відділ ЖКГ та обліку 
комунального майна, сектор 
містобудування та архітектури, 
відділ'культури, туризму та 
зовнішніх зв’язків, головний 
спеціаліст з питань діяльності 
правоохоронних органів, 
оборонної та мобілізаційної 
роботи

Створити базу даних щодо поховань 
загиблих осіб, які брали участь у 
захисті України під час проведення 
антитерористичної операції

До 25 грудня 2015 
року.

Головний спеціаліст з питань 
діяльності правоохоронних 
органів, оборонної та 
мобілізаційної роботи

Розглянути питання щодо увічнення 
пам’яті воїнів, які виявили героїзм у 
захисті України під час проведення 
АТО, шляхом встановлення пам’ятних 
знаків, найменування на їх честь 
об’єктів місцевої інфраструктури, 
створення музеїв, установлення 
іменних нагород, премій та стипендій

Постійно

Відділ ЖКГ та обліку 
комунального майна, відділ 
освіти і науки, сектор 
містобудування та архітектури, 
відділ культури, туризму та 
зовнішніх зв’язків, головний 
спеціаліст з питань діяльності 
правоохоронних органів, 
оборонної та мобілізаційної 
роботи

Забезпечити впорядкування та 
утримання в належному стані могили 
невідомому солдату, символічної 
могили «Борцям за волю України», 
скверів, названих на честь учасників 
бойових дій, пам’ятників і 
меморіальних дощок в честь 
захисників України, а також місць 
поховання загиблих осіб, які брали 
участь у захисті України в роки Другої 
світової війни та під час проведення 
АТО

Постійно Відділ ЖКГ та обліку 
комунального майна

Забезпечити запобігання актам 
вандалізму та руйнуванню пам’ятників 
та меморіальних дощок в честь 
захисників України, а також місць 
поховання загиблих осіб, які брали 
участь у захисті України в роки Другої 
світової війни та під час проведення 
АТО

Постійно

Головний спеціаліст з питань 
діяльності правоохоронних 
органів, оборонної та 
мобілізаційної роботи

Забезпечити проведення тематичних 
виставок творів мистецтва, літератури, 
документів, фотографій, присвячених 
пам’яті воїнів, які брали участь у

Постійно Відділ культури, туризму та 
зовнішніх зв’язків



захисті України в роки Другої світової 
війни та під час проведення АТО

Забезпечити проведення в навчальних 
закладах міста тематичних виховних 
заходів, присвячених висвітленню 
героїзму захисників України

Постійно Відділ освіти і науки

Забезпечити проведення у місті 
культурних та спортивних заходів, 
присвячених висвітленню героїзму 
захисників України та увічненню 
пам’яті воїнів, які брали участь у роки 
Другої світової війни та під час 
проведення АТО

Постійно

Відділ культури, туризму та 
зовнішніх зв’язків 
Відділ у справах молоді та 
спорту

Сприяти відвідування військових 
поховань і військових пам’ятників 
ветеранами війни та членами сімей 
загиблих воїнів, які брали участь у 
захисті України

Постійно Відділ соціального захисту 
населення

Сприяти облдержадміністрації у 
виданні Книги пам’яті захисників 
України, що загинули під час 
проведення АТО

Постійно Організаційний відділ

Забезпечити проведенню пошукових 
робіт з метою встановлення невідомих 
місць поховання та імен загиблих 
(зниклих безвісти ) в роки другої 
світової війни та під час проведення 
АТО

Постійно

Відділ ЖКГ та обліку 
комунального майна,
КО «Бурштинська центральна 
міська лікарня»
Головний спеціаліст з питань 
діяльності правоохоронних 
органів, оборонної та 

| мобілізаційної роботи


