
 

 

                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від  06.06.2017 р.                      м. Бурштин                                             № 201 

 

Про відзначення в місті 

21-ї річниці Конституції України та Дня молоді 
 

       На виконання Указу Президента України від 20.04.2017 № 111/2017 «Про відзначення 

21-ї річниці Конституції України»,розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 

№ 954-р «про затвердження плану щодо популяризації державних символів України, 

виховання поваги до них у суспільстві», розпорядження голови Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації від 25.05.2017 № 290 «Про відзначення 21-ї річниці Конституції 

України», з метою гідного відзначення в місті 21-ї річниці Конституції України, керуючись 

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

 

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

Конституції України та Дня молоді, згідно з додатком.  

2. Затвердити план міських заходів з відзначення Дня Конституції України та Дня 

молоді у 2017 році із зазначенням термінів виконання та відповідальних осіб 

(додається).  

3. Начальникам структурних підрозділів Бурштинської міської ради забезпечити 

виконання запланованих заходів. 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця - організаційний відділ міської 

ради. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу 

 

 

 

 

       Міський голова                                                                                   Роксолана Джура 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

від________________№________ 

 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та відзначення в місті Дня Героїв 

 

Джура Р.О. – міський голова, голова оргкомітету. 

Кицела Н.Ю. – заступник міського голови, заступник голови оргкомітету.  

Кривенко Л.І. – начальник організаційного відділу Бурштинської міської ради, секретар 

оргкомітету. 

  

Члени організаційного комітету: 

 

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

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

Козар М.С. – начальник відділу молоді і спорту Бурштинської міської ради. 

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

Матвієнко Г.П. – заступник директора КП «Житловик». 

Кушнір В.З. – в.о. голови ГО «Бурштинське міське об’єднання воїнів АТО». 

Мимренко О.Б. – заступник директора ПК «Прометей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

                                                                                               від________________№________ 
 

 

План заходів 

 щодо відзначення в місті 21-ї річниці Конституції України та Дня молоді. 

 

 

1. Провести в бібліотеках міста тематичні виставки друкованих видань, фотоматеріалів та 

документів. 

Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків 

Бібліотеки міста 

червень 2017 року 

2. Організувати спортивні змагання, велопробіг.  

Відділ молоді і спорту 

ГО «Молода просвіта» 

26-28 червня 2017 року 

3. Організувати і провести урочисті заходи та святковий концерт з нагоди 21-ї річниці 

Конституції України та Дня молоді за участю представників влади, громадсько-

політичних об’єднань та молодіжних організацій. 

                         Відділ культури, туризму  і 

                         зовнішніх зв’язків 

              28 червня 2017 року 

4. Провести молодіжну розважальну програму 

                                                                                                Відділ культури, туризму  і 

                                                                                                зовнішніх зв’язків 

                                                                                     28 червня 2017 року 

5. Провести в літніх мовних таборах вікторини на знання Конституції України та години 

спілкування. 

              Відділ освіти і науки 

    28 червня 2017 року 

 

6. Забезпечити в місцях проведення заходів медичний супровід. 

                                                                                               

КО «Бурштинська міська       

лікарня» 

28 червня 2017 року 

7. Забезпечити в місцях проведення заходів охорону громадського порядку. 

 

                                                                                               Галицьке відділення поліції                       

                                                                                               Тисменицького відділу поліції 

                                                                                               ГУНП в Івано-Франківської обл.         

  28 червня 2017 року 

8. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової, на офіційному сайті інформації 

заходів із відзначення місті 21-ї річниці Конституції України. 

 

Організаційний відділ. 

        червень 2017 року 


