
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Від 24.11.2015                                            м. Бурштин                                               № 303 

 

 

Про відзначення в місті 

Дня пам’яті жертв голодоморів 

 

На виконання Указу Президента України від 9 листопада 2015 №635/2015 «Про 

заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів», з метою гідного вшанування пам’яті 

жертв геноциду Українського народу — Голодомору 1932 – 1933 років в Україні, 

вчиненого тоталітарним репресивним сталінським режимом, а також голодоморів 1921 – 

1922, 1946 – 1947 років в Україні, забезпечення належної організації та проведення у 2015 

році заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів,  керуючись статтею 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення в місті Дня пам’яті жертв 

голодоморів (додається). 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію та проведення 

заходів. 

3. Обмежити проведення у місті заходів розважального змісту. 

4. Фінансовому відділу міської ради (О. Петровська) профінансувати відділ культури, 

туризму та зовнішніх зв’язків на суму 80 (вісімдесят) гривень для виготовлення 

афіш формату А3 з інформуванням про заплановані заходи. 

5. Відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків (Ю. Степась) провести відповідні 

розрахунки. 

6. КО «Бурштинська міська центральна лікарня» забезпечити належний медичний 

супровід проведення заходів. 

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

мобілізаційної роботи Батьку Т.Я. звернутися до Галицького РВУМВС   щодо 

забезпечення громадського порядку під час проведення заходів. 

8. КП «Житловик» приспустити Прапори України по місту.  

9. Організаційному відділу (О. Александрів) забезпечити інформування мешканців 

міста про заплановані заходи шляхом розміщення відповідної інформації на 

дошках оголошення по місту, офіційному сайті міської ради, на ТРК «РАІ» та в 

газеті «Бурштинський вісник». 

10. КП «Редакція газети «Бурштинський вісник» (В. Капусняк) забезпечити 

висвітлення інформації про проведені заходи. 

11. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 



 

 

 

Міський голова                                          Р. Джура                                                                                                          



                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                         № 303 від  24.11.2015 року 
 

 

План заходів з нагоди відзначення в місті Дня пам’яті жертв голодоморів 

 
 

Назва заходу Дата/час 

проведення 

Місце проведення Відповідальні 

Загальнонаціональна 

хвилина мовчання.  

Панахида за жертвами 

голодоморів 

28 листопада 2015 

16:00 год. 

Подвір’я церкви 

Священномученика 

Йосафата 

о. Дмитро Шмігель 

Загальноміська хода із 

смолоскипами та 

лампадками 

28 листопада 2015 

16:20 год. 

Маршрут: церква 

Священномученика 

Йосафата – ТЦ 

«Гулівер» - ЗОШ 

№2 – пл. Героїв 

УПА – алея ім. А. 

Шептицького – 

пам’ятник 

Т.Шевченку 

 

Організаційний 

відділ 

 

Завідувач 

господарської 

служби О.А. Сегида 

 

ГО «Майдан» 

Тематичний захід «Свіча 

пам’яті» 

28 листопада 2015 

17:00 год. 

Площа біля ПК 

«Прометей» 

 

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

 

ПК «Прометей» 

Лінійки пам’яті, виховні 

години, патріотично-

виховні заходи (за окремим 

планом) 

23-27 листопада 
Загальноосвітні 

школи міста 
Відділ освіти і науки 

Дитячий ранок-реквієм 

«Голгофа голодної смерті» 

25 листопада 

13:45 год. 

Міська дитяча 

бібліотека 

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

Година пам’яті 

«Голодомор: Почути голос 

крізь мовчання» 

25 листопада 

14:00 год. 

Бурштинська 

масова бібліотека 

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

Книжкові викладки «У той 

голодний 33-й» 
23-30 листопада Бібліотеки міста 

Відділ культури, 

туризму і зовнішніх 

зв’язків 

 

 


