
                                                                                            
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

                                                                                                                                                                                              

Від 30 березня 2018 року                                                                                     № 02/49-18                                   

м. Бурштин 

 

Про порядок використання 

революційного прапора ОУН на 

території м. Бурштин та с. Вигівка 

  

З метою належного відзначення визначних дат, пов’язаних з подіями національно-

визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті, зважаючи на те, що червоно-

чорний прапор, з яким йшли в бій вояки ОУН-УПА, а зараз із цим прапором в руках 

воюють наші бійці на Сході України, став символом здобуття незалежності України, на 

виконання Указу Президента України від 28.01.2010 №75/2010 «Про вшанування 

учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті», керуючись статтею                        

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вшанування пам’яті її 

Героїв, міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Затвердити перелік дат, пов’язаних з подіями національно-визвольної боротьби 

українського народу у ХХ столітті, вшанування пам’яті її Героїв, на відзначення яких 

поруч з Державним Прапором України слід вивішувати революційний прапор ОУН 

(Додаток). 

2. Установам, підприємствам і організаціям різних форм власності, а також 

об’єднанням громадян рекомендувати вивішувати революційний прапор ОУН на 

будівлях та спорудах у дні, що припадають на дати, пов’язані із визначними подіями 

національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ столітті та вшануванням 

пам’яті її Героїв, згідно з Додатком. 

3. Визначити, що перелік дат, наведений у Додатку до цього рішення, не є 

вичерпним і революційний прапор ОУН може бути вивішений в інші дати. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань гуманітарної 

політики  (Мазур І.) та на заступника голови міської ради Надію Кицелу. 

 

 
 

 

Міський  голова                                                                       Роксолана Джура 

 



 

 
Додаток 

до рішення Бурштинської  

міської ради 

від 30.03.2018  № 02/49-18 

 

Перелік дат, пов’язаних із визначними подіями національно-визвольної 

боротьби та вшанування пам’яті її Героїв, вшанування пам’яті її Героїв,  

на відзначення яких поруч з Державним Прапором України 

 слід вивішувати революційний прапор ОУН 

 

№ 

за/п 

Дата Подія 

1.  1 січня  День народження голови Проводу ОУН –   Степана 

Бандери 

2.  11 січня  День народження полковника УПА Василя Андрусяка 

3.  3 лютого Створення ОУН 

4.  23 лютого  Вшанування пам’яті публіциста і пропагандиста 

українського збройного підпілля ОУН-УПА Михайла 

Дяченка (Марка Боєслава) 

5.  24 лютого  Вшанування пам’яті полковника УПА Василя Андрусяка 

6.  5 березня Вшанування пам’яті генерал-хорунжого, 

головнокомандувача УПА Романа Шухевича 

7.  12 березня Вшанування пам’яті голови ОУН(р) Ярослави Стецько 

8.  25 березня День народження публіциста і пропагандиста українського 

збройного підпілля ОУН-УПА Михайла Дяченка (Марка 

Боєслава) 

9.  7 квітня  Вшанування пам’яті учасників молодіжного 

націоналістичного підпілля Василя Гросберга, Ганни 

Соколовської і Ганни Сміжак. 

10.  14 травня  День народження голови ОУН(р) Ярослави Стецько 

11.  17 травня Вшанування пам’яті полковника УПА, референта Служби 

Безпеки Карпатського краю Миколи Твердохліба 

12.  Третя неділя 

травня 

День пам’яті жертв політичних репресій 

13.  23 травня Вшанування полковника Армії УНР, команданта УВО, 

першого голови Проводу українських націоналістів Євгена 

Коновальця 

14.  Четверта неділя 

травня 

День Героїв 

15.  14 червня  День народження полковника Армії УНР, команданта 

УВО, першого голови Проводу українських націоналістів 

Євгена Коновальця 

16.  30 червня Проголошення Акту відновлення Української держави, 

день народження генерал-хорунжого, головнокомандувача 

УПА, голови Секретаріату УГВР Романа Шухевича 

17.  6 липня  Відзначення дня народження ідеолога ОУН Степана 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%90


 

 
Ленкавського 

18.  12 липня  Проголошення Акту відновлення Української держави у 

м.Станіславові 

19.  30 липня Створення УВО 

20.  14 жовтня День захисника України, день створення УПА 

21.  15 жовтня  Вшанування пам’яті голови Проводу ОУН –   Степана 

Бандери 

22.  30 жовтня  Вшанування пам‘яті ідеолога ОУН Степана Ленкавського 

23.  17 листопада Вшанування пам’яті розстріляних нацистською 

окупаційною адміністрацією членів ОУН (р) 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради               Богдан Рибчук 

 


