
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Від 06.05.2015                                            м. Бурштин                                               №  92 

 

 

Про відзначення 70-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі та 

70-ї річниці завершення Другої світової війни 

 

 

На виконання Указу Президента України від 24.03.2015 року № 169/2015 «Про 

заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї 

річниці завершення Другої світової війни», розпорядження голови Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації від 17.04.2015 року № 251, з метою гідного вшанування 

подвигу Українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської 

коаліції у Другій світовій війні, увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, 

посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього 

періоду, утвердження спадкоємності традицій воїнів – переможців нацизму та нинішніх 

захисників Вітчизни, консолідації суспільства навколо ідеї захисту України: 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті 70-ї 

річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої 

світової війни (додається). 

 

2. Затвердити план заходів з нагоди відзначення в місті 70-ї річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни (додається). 

 

3. Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради забезпечити: 

- нагородження ветеранів Другої світової війни (по 1000 грн. кожному) та вдів 

загиблих ветеранів (по 100 грн. кожній) відповідно до подання Бурштинської 

міської організації ветеранів України (список додається); 

-  придбання двох вінків для покладання до могили; 

-  проведення святкового обіду для ветеранів Другої світової війни. 

 

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

супровід проведення заходів. 

 



5. Організаційному відділу (О. Кравчишин) забезпечити висвітлення інформації щодо 

проведених заходів на офіційному сайті міської ради та в газеті «Бурштинський 

вісник». 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

М. Козар. 

 

 

 

Міський голова                                          П. Курляк 

                                                       

                                                        



                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                      №      від 29.04.2015 року 

 

 

 

Склад організаційного комітету  

 

з підготовки та відзначення в місті 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 

70-ї річниці завершення Другої світової війни 

 

Козар М.С. –  заступник міського голови, голова оргкомітету. 

Степась Ю.С. – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради, 

заступник голови оргкомітету. 

Кравчишин О. Я. – начальник організаційного відділу Бурштинської міської ради, 

секретар оргкомітету. 

 

Члени організаційного комітету: 

 

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

(за згодою). 

Петровська О.І. – начальник відділу фінансів міської ради. 

Олексин Г.М. – начальник відділу молоді і спорту Бурштинської міської ради. 

Тварок Н.Б. – головний спеціаліст відділу освіти та науки міської ради. 

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

Шкарпович М.В. – голова Бурштинського осередку політичної партії «Сила людей» (за 

згодою). 

Грицюк В.В. – голова Бурштинського осередку МГО «Молода Просвіта» (за згодою). 

Горлатий Ю. – голова Бурштинського осередку МГО «Молодіжний націоналістичний 

конгрес» (за згодою). 

Скуратова Г.І. – в.о. голови Бурштинської міської організації ветеранів України (за 

згодою). 

. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                    №     від 23.04.2015 року 

 

 

 

План заходів з нагоди відзначення в місті  

з підготовки та відзначення в місті 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 

70-ї річниці завершення Другої світової війни 

 

 

1. Провести загальноміське віче в сквері загиблих воїнів. 

 

                                                                        Відділ культури, туризму і  

                                                                                зовнішніх зв’язків міської ради;  

                8 травня  2015 року 10:00 год. 

 

 

                                                   

2.   Організувати в міській дитячій та масовій бібліотеках години пам’яті «Ми йшли 

до тебе Перемого!», «Пам’ять про Вас у нашім серці жива!», проведення 

калейдоскопів цікавих фактів з історії Другої світової війни, виставок архівних 

матеріалів, фото воєнної тематики. 

 

                                                                          Відділ культури, туризму і  

                                                                                      зовнішніх зв’язків міської ради 

5-10 равня 2015 року 

 

 

3. Провести у навчальних закладах міста тематичні інформаційно-просвітницькі 

годин, присвячені  70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-й річниці 

завершення Другої світової війни 

                                                                                                  

                                                                                     Відділ освіти і науки міської ради  

20-26 квітня 2015 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                    №     від 23.04.2015 року 

 

 

Список ветеранів Другої світової війни для нагородження 

 

з нагоди відзначення в місті 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї 

річниці завершення Другої світової війни 

 

 

1. Гончаров Віктор Павлович, вул. В. Стуса, 21 кв. 53. 

2. Кузьменко Григорій Явтухович, вул. Зелена, 10. 

3. Лошак Степан Якимович, вул. Грушевського, 44.      

4. Левитський Олександр Васильович, вул. Січових Стрільців, 9 кв. 27. 

5. Отрохов Іван Васильович, вул. Шухевича, 8 кв. 21. 

 

 

Список вдів загиблих ветеранів Другої світової війни для нагородження 

 

з нагоди відзначення в місті 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї 

річниці завершення Другої світової війни 

 

 

1. Баран Іванна Василівна, вул. Грушевського, 32. 

2. Віннікова Ольга Степанівна, вул. Будівельників 2 а кв. 42. 

3. Кобель Дарія Іванівна, вул. Надпотоком, 31. 

4. Калмикова Ольга Денисівна , вул. С. Бандери, 112. 

5. Мельник Марія Петрівна, вул. Грушевського, 52. 

6. Мельник Наталія Олексіївна, вул. Надрудкою, 24. 

7. Мельник Ганна Степанівна, вул. Січових Стрільців, 5 кв. 12. 

8. Медейчук Євгенія Дмитрівна, вул. С. Бандери, 100 кв. 2. 

9. Олійник Софія Іванівна, вул. Грушевського, 21. 

10. Прокопів Ярослава Іванівна, вул. В. Стуса, 6 кв. 62. 

11. Папу Ніна Іванівна, вул. Січових Стрільців, 9 кв. 3. 

12. Семенюк Марія  Йосипівна, вул. В. Стуса 5 кв. 17. 

13. Сасник Євдокія Олександрівна, вул. С. Петлюри, 51. 

14. Сидоренко Марія Петрівна, вул. Поперечна, 11. 

15. Пархун Поліна Макіївна, вул. Січових Стрільців, 9 кв. 29. 

16. Тимків Параска Федорівна, вул. В. Стуса 10 кв. 59. 

17. Федоренко Віра Петрівна, вул. Надрудкою, 4. 

18. Кубрак Надія Якимівна, вул. Франка, 12. 

 


