
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Від 18.06.2015                                            м. Бурштин                                               №  133 

 

 

Про відзначення в місті 

19-ї річниці Конституції України 

та Дня Молоді 

 

На виконання Указу Президента України від 21 квітня 2015 року № 225/2015 «Про 

відзначення 19-ї річниці Конституції України», Указу Президента України від 22.06.94 р. 

№ 323 «Про День молоді», розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації від 19 травня 2015 року № 325 «Про відзначення 19-ї річниці Конституції 

України», з метою гідного відзначення в місті 19-ї річниці Конституції України та Дня 

Молоді, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в місті 19-ї 

річниці Конституції України та Дня Молоді (додається). 

 

2. Затвердити план заходів з нагоди відзначення в місті 19-ї річниці Конституції 

України та Дня Молоді (додається). 

 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію та проведення 

заходів. 

 

4. Головному бухгалтеру міської ради (І. Федунків) виділити кошти в сумі 707 (сімсот 

сім) гривень для проведення рибацького турніру. 

 

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

- виділити кошти в сумі 2 830 (дві тисячі вісімсот тридцять) гривень для: 

 нагородження 20 активних молодих людей міста по 100 грн. кожному – 

2 000 (дві тисячі) гривень.,  

 придбання корзини квітів – 530 (п’ятсот тридцять) гривень,  

 придбання квітів для нагородження – 300 (триста) гривень; 

- забезпечити нагородження грамотами та грошовими преміями активних молодих 

людей міста (список додається); 

- придбати корзину квітів та організувати її покладання до пам’ятника Т.Г. 

Шевченку. 

 



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. КП «Житловик» забезпечити розміщення на комунальних будівлях міста 

Державного Прапора України. 

 

9. Організаційному відділу (О. Кравчишин) забезпечити висвітлення на офіційному 

сайті міської ради та в газеті «Бурштинський вісник» інформації щодо проведених 

заходів, публікацію матеріалів з історії та розвитку української державності, 

ухвалення Конституції України, втілення її в життя. 

 

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

М. Козар. 

 

 

 

 

Міський голова                                          П. Курляк                                                                                                          
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Склад організаційного комітету  

з підготовки та відзначення 19 річниці Конституції України 

та Дня Молоді 

 

 

Курляк П.І. – міський голова, голова оргкомітету. 

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

Кравчишин О. Я. – начальник організаційного відділу, секретар оргкомітету. 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Олексин Г.М. – начальник відділу у справах молоді і спорту, 

Петровська О.І. – начальник фінансового відділу. 

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

Тутка М.О. – начальник відділу освіти та науки міської ради. 

Сегеда О.А. – завідувач служби господарського забезпечення. 

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

Зарівний І.Я. – голова Бурштинського осередку вело клубу «БостонБайк» (за згодою). 

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

Шкарпович М.В. – Бурштинський осередок МГО «Молода Просвіта» (за згодою). 

Горлатий Ю. – голова Бурштинського осередку МГО «Молодіжний націоналістичний 

конгрес» (за згодою). 

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

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

(за згодою). 

 

 

. 
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План заходів з підготовки та відзначення  

19 річниці Конституції України та Дня Молоді 

                                                    

Назва заходу 
Дата та час 

проведення 
Місце проведення Відповідальні 

Проведення тижня 

націоналістично-патрітичного 

кіно до Дня Конституції 

України 

 

22-27 червня  

2015 року 

ПК «Прометей» 

Відділ у справах молоді 

та спорту (Олексин 

Г.М.) 

 
Ілюстративно-документальні 

виставки про національну 

конституційно-правову 

спадщину, діяльність видатних 

працівників українського 

державотворення, автора першої 

Конституції України Пилипа  

Орлика 

22-28 червня  

2015 року 

Бібліотека для 

дорослих 

 

Бібліотека ПК 

«Прометей» 

Відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків  

(Степась Ю.С.) 

 

Відкриття відреставрованої 

«криївки» на Касовій горі 

26 червня 2015 року 

 

Початок: 14:00 год. 

Касова гора 
Організаційний відділ 

(Кравчишин О. Я.) 

Молодіжний вишкільний 

патріотичний табір 

«Новобранець» ім.. В. 

Савчака 

26 червня – 1 липня 

2015 року 

 

Касова гора 

Організаційний відділ 

(Кравчишин О. Я.) 

 

Бурштинський осередок 

ГО «Молодіжний 

націоналістичний 

конгрес» (Ю. Горлатий) 

Рибацький турнір 

28 червня 2015року 

 

Початок: 7:00 год. 

Дамба 

Бурштинського 

водосховища 

Відділ у справах молоді 

та спорту (Олексин 

Г.М.) 

 

Спортивні турніри з міні-

футболу, волейболу та 

настільного тенісу серед 

працівників ДТЕК 

Бурштинська ТЕС 

28 червня 2015року 

 

Початок: 10:00 год. 

Комбінат 

спортивних споруд 

 

Стадіон «Енергетик» 

Відділ у справах молоді 

та спорту (Олексин 

Г.М.) 

 

Комбінат спортивних 

споруд (Горбата Л.Р.) 

Святковий ярмарок народних 

умільців 

28 червня 2015року 

 

Початок: 14:00 год. 

Алея імені Андрея 

Шептицького 

Відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків  

(Степась Ю.С.) 

 

Урочиста частина. Святковий 

концерт біля ПК «Прометей» 

28 червня 2015року 

Початок: 18:00 год 

Площа біля ПК 

«Прометей» 

Відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків  

(Степась Ю.С.) 

 

ПК «Прометей» 

(Шевчук Р.І.) 

 

Велопробіг навколо 

Бурштинського водосховища 

28 червня 2015року 

 

Початок: 18:00 год 

Маршрут: пам’ятник 

Т.Шевченку – 

Бурштинська ТЕС – 

Касова гора – с. 

Коростовичі – церква 

Св. Йосафата - 

пам’ятник Т.Шевченку 

Відділ у справах молоді 

та спорту (Олексин 

Г.М.) 

 

Велосипедний клуб 

BostonBike  

(Зарівний І.Я.) 
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Список осіб для нагородження грамотою Бурштинської міської ради та  грошовою 

премією з нагоди 19-річниці Конституції України та Дня молоді: 

 

1. За вагомий особистий внесок у культурне виховання молоді, високий 

професіоналізм, активну громадську діяльність та з нагоди Дня Конституції і Дня 

Молоді: 

Зорій 

Тетяну Миколаївну 

 

Якубовську  

Ольгу Григорівну                         

- керівника вокального гуртка відділу культури, 

туризму та зовнішніх зв’язків  

 

- завідувача господарством ПК «Прометей» 

 

2. За сприяння у спортивному вихованню молоді, високий професіоналізм та з нагоди 

Дня Конституції і Дня Молоді: 

 

Пастушкевича 

Зіновія Ярославовича 

             

- електромонтера Комбінату спортивних споруд 

 

 

3. За вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної політики міста, патріотичне 

виховання молоді, активну громадську діяльність та з нагоди Дня Конституції і 

Дня Молоді: 

 

Грицюка  

Віталія Володимировича 

 

Шкарповича 

Миколу Васильовича                        

- голову Бурштинського осередку Івано-

Франківської обласної організації «Молода 

Просвіта» 

 

- голову Бурштинського міського осередку 

політичної партії «Сила людей» 

 

4. За вагомий особистий внесок у виховання молоді, наполегливу і самовіддану 

роботу на освітянській ниві та з нагоди Дня Конституції і Дня Молоді: 

 

Кравчишин 

Ірину Василівну 

 

Андрусів  

Тетяну Василівну                

- директора Вигівського НВК 

 

 

- вчителя Бурштинського НВК 

 

5. За наполегливу і самовіддану роботу у вихованні правової свідомості та правової 

культури в молоді,  активну участь в охороні громадського порядку міста та з 

нагоди Дня Конституції і Дня Молоді: 

 

Ігоніна  

Владислава Вікторовича 

 

Чіха  

Василя Михайловича                

- майора міліції, старшого дільничного інспектора 

міліції Бурштинського МВМ 

 

 

- лейтенант  міліції, дільничного інспектора 

міліції Бурштинського МВМ 



 

 

6. За вагомий особистий внесок у популяризацію молодіжного руху міста,  високий 

професіоналізм,  активну громадську діяльність та з нагоди Дня Конституції і Дня 

Молоді: 

 

Капусняка 

Володимира Васильовича 

 

Васечко 

Лідію Михайлівну               

- редактора газети «Бурштинский вісник» 

 

 

- головного фахівця із внутрішніх комунікацій 

ВП ДТЕК «Бурштинська ТЕС» 

 

7. За високий рівень медичного обслуговування населення міста,  високий 

професіоналізм,  активну участь в молодіжному житті міста та з нагоди Дня 

Конституції і Дня Молоді: 

 

Сопільняка  

Богдана Сергійовича 

- лікаря-хірурга КО «Бурштинська міська центральна 

лікарня» 

 

8. За наполегливу та самовіддану працю, високий професіоналізм, активну участь в 

молодіжному житті міста та з нагоди Дня Конституції і Дня Молоді: 

 

Пергельського 

Андрія Петровича 

 

Барну  

Романа Петровича               

- провідного спеціаліста юридичного відділу 

 

 

- слюсаря аварійно-відновлювальних робіт 

Водоканалізаційного господарства КП «Житловик» 

 

9. За високий рівень патріотичного виховання молоді, активну волонтерську роботу в 

зоні проведення АТО та з  нагоди Дня Конституції і Дня Молоді: 

 

Кобеля  

Андрія Петровича 

 

  

- керівника силового блоку ГО «Народна самооборона – 

Українська Варта». 

 

10. За активну участь в культурному, молодіжному житті міста та з  нагоди Дня 

Конституції і Дня Молоді: 

 
Лисівського Віталія  
 
 Шкварчука Андрія 

- учасника народного аматорського оркестру народної 

музики «Кредо». 

- учасника народного аматорського оркестру народної 

музики «Кредо» 
Дмитриківа Івана 

 

Романюка Валентина 
 

Солудчака Олександра 

- учасника народного аматорського оркестру народної 

музики «Кредо» 

- учасника народного аматорського оркестру народної 

музики «Кредо» 

- учасника народного аматорського оркестру народної 

музики «Кредо» 

 
 

 


