
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ       

                                       

 

Від  04.05.2018 р                                   м. Бурштин                                             № 199 

 

Про відзначення у 2018 році  

в місті  Дня пам'яті та примирення 

 і 73-ї річниці перемоги над нацизмом 

 у Другій світовій війні 

 

         На виконання Указу Президента України від 26.03.2017 року № 85/2018 ««Про 

відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні», з метою гідного відзначення мужності та героїзму переможців 

нацизму у Другій світовій війні,  увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, а 

також виховання в молоді почуття патріотизму, національної гідності, готовності до 

захисту своєї держави, шанобливого ставлення до старшого покоління: 

1. Затвердити план заходів з відзначення у місті  Дня пам’яті та примирення і 

73-і річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (додається). 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію та виконання 

заходів 

3. Організаційному відділу міської ради забезпечити висвітлення інформації про 

проведені заходи шляхом розміщення на дошках оголошень, офіційному сайті 

міської ради. 

4. Фінансовому відділу міської ради (О. І. Петровська) забезпечити фінансування 

запланованих заходів.  

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця - організаційний відділ міської 

ради (Л.Кривенко). 

6. Співвиконавцям розпорядження надати головному відповідальному виконавцю 

інформацію про виконання заходів до 25.05.2018 року для узагальнення та 

інформування керівництва ОДА до 30.05.2018 року. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Н.Ю. Кицелу. 

 

 

 

 

                   Міський голова                                                       Роксолана Джура 

 

 

 

 



                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                        розпорядження міського голови 

                                       від 04.05.2018 р      №199 

 

План 

міських заходів з відзначенням у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

 

1. Провести поминальні заходи та віче, присвячене Дню пам’яті та примирення 

73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та покладання квітів 

у сквері загиблих воїнів, за участю представників органів місцевого 

самоврядування,духовенства, громадськості, учасників АТО, ветеранів Другої 

світової війни. 

 

Відділ культури, туризму і    

зовнішніх зв’язків 

08 травня 2018 року 

2. Звернутись до релігійних організацій міста щодо проведення поминальних 

панахид за полеглими у роки Другої світової війни. 

 

       08 травня 2018 року 

3. Забезпечити в навчальних закладах міста проведення тематичних уроків, 

лекцій, бесід, круглих столів, присвячених подіям Другої світової війни, за 

участю ветеранів війни, борців за волю України. 

Відділ освіти і науки  

Бурштинської міської ради 

           Травень 2018 року 

4. Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких 

ветеранів війни, вдів загиблих ветеранів, жертв нацистських переслідувань для 

надання ім. грошової, гуманітарної, соціально-побутової та інших видів 

допомоги. 

Відділ соціального захисту             

населення 

Травень 2018 року 

 

5. Забезпечити проведення в бібліотеках міста тематичні виставки, фотоматеріали, 

архівні матеріали воєнної тематики. 

Відділ культури, туризму і         

зовнішніх зв’язків  

Травень 2018 року 

 

6. Провести роботу з  упорядкування пам’ятника, місця поховання загиблих під 

час Другої світової війн 

                                                                               Громадські організації 

   КП «Житловик» 

   7 травня 2018 року 

7. Забезпечити в місцях проведення заходів медичний супровід. 

 

Організаційний відділ                                                                                     

КО «Бурштинська міська      

лікарня» 

08 травня 2018 року 

8. Забезпечити в місцях проведення заходів охорону громадського порядку 



Головний спеціаліст з питань 

діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

                                                                            Галицьке відділення поліції 

                                                                            08 травня 2018 року               

 

9. Забезпечити широке висвітлення на офіційному сайті Бурштинської міської 

ради в засобах масової інформації  про відзначення в місті Дня пам’яті та 

примирення   і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні. 

 

                                                                                 Організаційний відділ        

                                                                                  Травень 2018 року                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


