
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Від 14.05.2015                                            м. Бурштин                                               №  102 

 

 

Про відзначення в місті 

Дня Героїв  
 
На виконання Указу Президента України від 28.01.2010 року №75/2010 «Про вшанування 

учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті» та з метою відновлення історичної 

пам'яті щодо учасників національно-визвольного руху, керуючись статтею 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті Дня Героїв 

(додається). 

2. Затвердити план заходів з нагоди відзначення в місті Дня Героїв (додається). 

 

3. Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради виділити кошти в сумі 500 

(п’ятсот) гривень для придбання корзини квітів для покладання до символічної могили 

«Борцям за волю України». 

 

4. Головному бухгалтеру міської ради (І. Федунків) виділити кошти в сумі 1 000 (одна 

тисяча) гривень: 

-  500 (п’ятсот) гривень для проведення молодіжного квесту «Пам’ять Героїв»; 

- 500 (п’ятсот) гривень для нагородження переможців футбольного турніру «Наші герої – 

в наших серцях!»  

 

5. КП «Житловик» забезпечити впорядкування символічної могили «Борцям за волю 

України» 

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. подбати про забезпечення громадського порядку під час 

проведення заходів. 

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

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

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

 

 

 

 

Міський голова                                          П. Курляк                                                                                                          



                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 

                                                                           № 102    від 14.05.2015 року 

 

 

 

Склад організаційного комітету  

 

з підготовки та відзначення в місті Дня Героїв 

 
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. 

Коцур С.Б. – начальник відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради. 

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

Сегида О.А. – начальник служби господарського забезпечення 

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). 

Яцків М.М. – голова районного братства ОУН-УПА (за згодою). 

Горбата Л.Р. – заступник начальника КСС профкому Бурштинської ТЕС (за згодою). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     розпорядження міського голови 
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План заходів з нагоди відзначення в місті Дня Героїв 

 

 

Назва заходу Дата та час 

проведення 

Місце проведення Відповідальні 

Тематичний захід із 

переглядом фільму «Залізна 

сотня» 

22 травня 2015 року 

Початок: 13:30 год. 

Бібліотека ПК 

«Прометей» 

Організаційний 

відділ 

 

Відділ освіти і 

науки 

 

 

Урочиста хода з пл. Героїв 

УПА до символічної могили 

«Борцям за волю України» 

 

23 травня 2015 року 

Початок: 10:00 год. 

Маршрут: пл.. Героїв 

УПА -> ПК 

“Прометей» -> 

символічна могила 

«Борцям за волю 

України» (вул. С. 

Бандери). 

Відділ культури, 

туризму та 

зовнішніх зв’язків 

 

Служба 

господарського 

забезпечення 

 

Загальноміське віче та 

панахида 

23 травня 2015 року 

Початок: 10:30 год. 

Біля могили «Борцям 

за волю України» 

(вул. С. Бандери). 

 

Відділ культури, 

туризму та 

зовнішніх зв’язків 

 

Відділ освіти і 

науки 

 

Молодіжний квест вулицями 

міста «Пам’ять героїв» 

23 травня 2015 року 

Початок: 17:30 год. 
По місту 

Відділ молоді та 

спорту 

 

 

Повстанська ватра біля 

символічної могили «Борцям 

за волю України» 

 

23 травня 2015 року 

Початок: 20:00 год. 

Біля могили «Борцям 

за волю України» 

(вул. С. Бандери). 

 

Служба 

господарського 

забезпечення 

 

 

Футбольний турнір під 

патріотичним гаслом «Наші 

герої – в наших серцях!» 

 

24 травня 2015 року 

Початок: 10:00 год. 

Комбінат спортивних 

споруд (вул.. А. 

Міцкевича) 

Відділ молоді та 

спорту 

 

Тематичні виставки 

присвячені Дню Героїв 

22-24 травня 2015 

року 

Масова та дитяча 

бібліотека 

Відділ культури, 

туризму та 

зовнішніх зв’язків 

 

тематичні інформаційно-

просвітницькі години, 

присвячені  Дню Героїв, 

зустрічі учнів із сучасними 

Героями 

18-22 травня 2015 

року 

Навчальні заклади 

міста 

Відділ освіти і 

науки 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


