УКРАЇ НА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
і

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

Від 19.01.2015 р.

м. Бурштин

Про відзначення в м іст і
Д ня Соборност і України

На виконання Указу П рези дента України від 22 грудня 2014 року № 948/2014 «Про
відзначення у 2015 році Дня Соборності У країни», згідно розпорядж ення ІваноФ ранківської обласної д ерж ав н ої адміністрації № 2 від 12.01.2015р.. з метою належ ного
відзначення в місті Д ня Соборності України, консолідації українського суспільства,
зміцнення єдності народу навколо ідеї соборності української держ ави, утвердж ення
ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності :
1.
2.
3.

Затвердити план заходів відзначення в місті Дня С оборності України (додається).
Виділити кошти в сумі 600 грн. для придбання корзини квітю для покладання до
сим волічної могили «Борцям за волю України».
К онтроль за виконанням даного розпорядж ення покласти на заступника міського
голови М. Козар.

Міський голова

II. Курляк

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
розпорядження міського голови
від 19.01.2015 р.
№ _ 5 ___

ПЛАН
відзначення в місті Дня Соборності України

!. Провести урочистості за участю представників .органів виконавчої влади,
місцевого сам оврядуван ня, громадських об 'єд н ан ь, м олодіж них організацій з нагоди
96-ї річниці проголош ення Акта Злуки У країнської Н ародної Республіки і Західно У країнської Н ародної Республіки в будинку культури ім.. Т. Ш евченка о 18.00 год.
22 січня 2015 р.
2. Забезпечити встановлення держ авних прапорів на будівлях підприємств, установ,
організацій міста.
3. Провести у навчальних закладах тематичні уроки, лекції під загальним гаслом
«Є дина і неподільна У країна» спрямовані на виховання у молоді патріотизму, поваги до
минулого українського народу, дем ократичних цінностей.
Відділ освіти і науки Б урш тинської м іської ради.
4. Забезпечити проведення в бібліотеках міста книж ково-ілю стративних і
тем атичних виставок, культурно-м истецьких заходів, експозицій докум ентів з історії
У країнської Н ародної Республіки та Західно - У країнської Н арод ної Республіки.
Відділ культури, туризм у і зовніш ніх з в ’язків Б урш тинської міської ради.

5. Забезпечити висвітлення в газеті «Б урш тинський вісник» заходів, присвячених
відзначенню Дня С оборності в місті.

