
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від  «_____»_________р.                      м. Бурштин                                             № 284 

 

Про проведення міського 

свята «Великодні фестини» 
 

       Згідно з п.19, 20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, з 

метою відродження та популяризації цінностей української родини, створення умов для 

всебічного розвитку молоді, відродження та збереження українських національних 

традицій, обрядів, звичаїв, розвитку української народної творчості серед населення, 

прикладної майстерності та сучасного підходу до відтворення народних промислів, 

патріотичного виховання і підтримки творчих, талановитих особистостей: 

 

 

1. Організувати та провести в м. Бурштин міське свято «Великодні фестини». 

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення міського 

свята «Великодні фестини» (додається).  

3. Затвердити план заходів проведення свята «Великодні фестини» (додається). 

4. Начальникам структурних підрозділів та комунальних установ Бурштинської 

міської ради забезпечити виконання запланованих заходів. 

5. Співвиконавцям розпорядження 06.05.2019 року надати організаційному відділу 

інформацію про виконання запланованих заходів для узагальнення та підготовки 

інформаційного матеріалу. 

6. Організаційному відділу (О. Александрів) забезпечити висвітлення інформації 

щодо проведених заходів на офіційному сайті міської ради, на популярних е-

ресурсах міста, в газеті «Бурштинський вісник» та ТРК «РАІ». 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Р.Джура 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

від________________№________ 

 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та проведення міського свята «Великодні фестини» 

 

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

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

Александрів О.Я. – начальник організаційного відділу Бурштинської міської ради, 

секретар оргкомітету. 

  

Члени організаційного комітету: 

 

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

(за згодою).  

о. Ігор Тичинський – отець церкви «Преображення Господнього» (за згодою). 

Зорій Т.М. – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради.  

Томин І.С. – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради. 

Фітак І.П. – начальник сектору кадрової роботи. 

Петровська О.І. – начальник фінансового відділу 

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

Шаган О. – виконавчий директор АМЕР м. Бурштин (за згодою) 

Даниляк Л. – представник АМЕР м. Бурштин (за згодою) 

Шевчук Р.І. – директор ПК «Прометей» (за згодою) 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

від________________№________ 

 
Заходи з організації та проведення  

міського свята «Великодні фестини» 
 

№ 

п/п 

Назва заходу  Дата і місце 

проведення 

Відповідальні  

1 Організувати виставку Великодніх 

писанок, представлених 16 

територіальними громадами – 

учасниками свята 

 

3-5 травня 

пл. Героїв УПА 

 

Відділ культури, туризму 

та зовнішніх зв’язків 

Організаційний відділ 

АМЕР м. Бурштин 

2 Організувати в навчальних закладах 

міста виготовлення Великодніх 

атрибутів для представлення на 

загальноміській виставці. 

29 квітня – 5 травня 

школи, гімназія 

Відділ освіти і науки 

ЗОШ №1 

ЗОШ №2 

ЗОШ №3 

Гімназія 

3 Організувати в бібліотеках міста 

викладки літератури на тему «Символ 

весняного пробудження природи, 

зародження життя, продовження 

роду» 

 

29 квітня – 5 травня 

бібліотеки 

Відділ культури, туризму 

та зовнішніх зв’язків 

 

4 Організувати та провести святковий 

концерт за участю 16 територіальних 

громад 

5 травня 

15.00 

Площа Героїв УПА 

Відділ культури, туризму 

та зовнішніх зв’язків 

 

Шевчук Р.І. 

Піцун Л.В. 

5 Організувати проведення етно-дефіле 

стародавніх народних костюмів  

5 травня 

Площа Героїв УПА 

 

Відділ культури, туризму 

та зовнішніх зв’язків 

 

Музей «Берегиня» 

6 Організувати Великодній ярмарок 5 травня 

Алея А. Шептицького 

Відділ культури, туризму 

та зовнішніх зв’язків 

7 Підготувати Великодню фотозону 5 травня 

Площа Героїв УПА 

АМЕР м. Бурштин 

8 Забезпечити медичний супровід під 

час проведення  святкових заходів 

5 травня 

Площа Героїв УПА 

КО «Бурштинська міська 

центральна лікарня» 

9 Подбати про забезпечення охорони 

громадського порядку під час 

проведення заходів 

5 травня 

Площа Героїв УПА 

Головний спеціаліст з питань 

діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи Чопик 

М.О. 

10 Провести необхідні заходи з 

благоустрою, прибирання території 

місця проведення святкових заходів 

До 05 травня 

Площа Героїв УПА 

Алея ім. А. 

Шептицького 

Сектор ЖКГ та обліку 

комунального майна 

 

КП «Житловик» 

 


