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УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12.11.2015 м. Бурштин

Про утворення організаційного комітету 
з підготовки та відзначення в місті 
Дня нам ’яті жертв Голодоморів

З метою забезпечення належної організації та проведення заходів до Дня пам’яті 
жертв Голодоморів ( 28 листопада 2015 року) і гідного вшанування пам’яті жертв 
геноциду українського народу 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922 років, 1946-1947 
років в Україні:

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті Дня 
пам’яті жертв Голодоморів (додається).

2. Оргкомітету до 23.11.2015 розробити та затвердити план заходів з відзначення в 
місті Дня пам’яті жертв Голодоморів.

3. Організаційному відділу (О. Александрів) розмістити інформацію про заплановані 
заходи з нагоди відзначення в місті Дня пам’яті жертв Голодоморів 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.

Міський голова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження міського голови 
№ А 9 'і від 12.11.2015 року

Склад організаційного комітету 
з підготовки та відзначення Дня пам’яті жертв Голодоморів

Джура Р.О. -  міський голова, голова оргкомітету.

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

Александрів О. Я. -  начальник організаційного відділу, секретар оргкомітету.

Члени організаційного комітету:

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 O.A. -  завідувач служби господарського забезпечення.

Батько Т.Я. -  головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи.

Ватаманюк Л.Б. -  директор будинку культури ім. Т.Г. Шевченка

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

(за згодою).

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

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

Опацький П. -  в.о. голови ГО «Майдан» (за згодою).

Зорій Т.М. -  художній керівник Бурштинського енергетичного коледжу (за згодою) 

Гринюк В.В. -  голова Бурштинського осередку МГО «Молода Просвіта» (за згодою). 

Горлатий Ю. -  голова Бурштинського осередку МГО «Молодіжний націоналістичний 

конгрес» (за згодою).


