
УКРАЇНА
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від «Л А  » ОС / / )  р. м. Бурштин № - '

Про відзначення в місті
20-ї річниці Конституції України

На виконання Указу Президента України від 15 березня 2015 року № 94/2016 «Про 
відзначення 20-ї річниці Конституції України», розпорядження голови Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації від 13 травня 2016 року № 229 «Про відзначення 20-ї 
річниці Конституції України», з метою гідного відзначення в місті 20-ї річниці 
Конституції України, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»:

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення в місті 20-ї річниці Конституції 
України (додається).

2. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію та проведення 
заходів.

3. КО «Бурштинська міська центральна лікарня» забезпечити належний медичний 
супровід проведення заходів.

4. Головному спеціалісту з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та 
мобілізаційної роботи Батьку Т , головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту М.Німченко подбати про забезпечення громадського порядку
під час проведення заходів.

5. КП «Житловик» забезпечити розміщення на комунальних будівлях міста 
Державного Прапора України.

6. Організаційному відділу 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.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 
Н.Кицела.

Міський голова Р. Джура



Затверджено
розпорядженням міського голови 
Від №

План заходів
щодо відзначення в місті 20-ї річниці Конституції України .

З метою відзначення в місті 20-ї річниці Конституції України.

1. Звернутись до релігійних організацій міста щодо проведення літургії присвяченої 20-й 
річниці Конституції України.

26 червня 2016 року
2. Провести в бібліотеках міста тематичні виставки друкованих видань, фотоматеріалів 

та документів.
Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків 
бібліотеки міста 
червень 2016 року

3. Організувати спортивні турніри з міні-футболу, волейболу та настільного тенісу, 
велопробіг, спортивна гра «Галопом по Європі».

Відділ молоді і спорту 
ГО «Просвіта»
26-28 червень 2016 року

4. Виставка робіт працівників бюджетних установ.
Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків 
26 червень 2016 року

5. Провести святковий концерт присвячений 20-й річниці Конституції України.
Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків 
26 червень 2016 року

6. Перегляд відеофільму, під відкритим небом.
Відділ молоді і спорту 
27 червня 2016 року

7. Забезпечити в місцях проведення заходів медичний супровід.
Організаційний відділ 
КО «Бурштинська міська 
лікарня»
26-28 червня 2016 року

8. Забезпечити в місцях проведення заходів охорону громадського порядку.
Головний спеціаліст з питань 
діяльності правоохоронних 
органів, оборонної та 
мобілізаційної роботи Т.Батько. 
Галицьке відділення поліції 
26- 28 червня 2016 року

9. Широке висвітлення в засобах масової, на офіційному сайті інформації заходів із 
відзначення місті 20-ї річниці Конституції України.

Організаційний відділ.
ТРК «РАІ»
КП «Бурштинський вісник» 
червень 2016 року

Начальник організаційного відділу Г. Нагірна


