
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12.02.2016 р. м. Бурштин № 31/02-04

Про відзначення в місті Бурштині 
Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших 
держав та 27-оїрічниці виведення 
військ колишнього СРСР з 
Республіки Афганістан

Відповідно до Указу Президента України від 11 лютого 2004 року № 180/2004 
«Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав» з метою 
належного відзначення в місті 27-ої річниці виведення військ колишнього СРСР з 
Республіки Афганістан :

1. Затвердити план заходів з відзначення в місті Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав та 27-ої річниці виведення військ колишнього 
СРСР з Республіки Афганістан (додається).

2. Начальникам структурних підрозділів міської ради забезпечити виконання 
запланованих заходів.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови Н. Кицелу.

Міський голова Роксолана Джура



Затверджено

розпорядження міського голови

Від /V, . оуо/  & № 5 / /^  - осґ

План

заходів з відзначення в місті дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав та 27-ої річниці введення військ колишнього

СРСР з Республіки Афганістан.

1. Провести урочистий вечір за участю учасників бойових дій, 
представників органу місцевого самоврядування, громадських 
організацій, громадськості міста.

Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків міської ради.
14 лютого 2016 року.

2. Забезпечення вручення медалей та грошових винагород учасникам 
бойових дій на території інших держав.

Організаційний відділ.
Фінансовий відділ міської ради.
14 лютого 2016 року.

3. Участь делегації міста у урочистих заходах з нагоди 27-ої річниці 
виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан ( 
покладання квітів, панахида ) у м.Галич.

Міський голова Р.Джура 
Заступник міського Н.Кицела 
Учасники бойових дій.
15 лютого 2016 року.

4. Організувати покладання вінків та квітів до могили полеглих воїнів, 
меморіальної дошки Р.Косило в ЗОШ №3 І-ІІІ ст.

Виконавчий комітет міської ради 
Учасники бойових дій.
ЗОШ №3 І-ІІІ ст.. 
лютий 2016 року.

5. Організувати і провести в загальноосвітніх закладах міста тематичні 
заходи, відкриті уроки, лекції з історії війни в Республіці Афганістан.

Відділ освіти і науки міської ради, 
лютий 206 року.



6. Організувати виставку творів, архівних документів і фотоматеріалів, 
історичної літератури, що ілюструють події війни в Республіці 
Афганістан.

Відділ культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків, 
лютий 2016 року.

7. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів, 
присвячених відзначенню в місті Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав та 27-ої річниці виведення військ 
колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

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

І

Начальник організаційного відділу Л.Проців


