
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від  «_____»_________р.                      м. Бурштин                                             № 285 

 

Про відзначення в місті   

Дня пам'яті та примирення, 

Дня перемоги над нацизмом  

у Другій світовій війні та 

75-ї річниці вигнання  

нацистів з України 
 

       На виконання Указу Президента України від 03.04.2019 року №99/2019 «Про 

відзначення у 2019 році  Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом  у Другій 

світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України» та з метою вшанування 

подвигу Українського народу у боротьбі за свободу, увічнення пам’яті загиблих у Другій 

світовій війні, а також виховання в молоді почуття патріотизму, національної гідності, 

готовності до захисту своєї держави, шанобливого ставлення до старшого покоління: 

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

 

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

пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї 

річниці вигнання нацистів з України (додається).  

2. Затвердити план заходів з відзначення у місті  Дня пам'яті та примирення, Дня 

перемоги над нацизмом  у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з 

України (додається). 

3. Начальникам структурних підрозділів та комунальних установ Бурштинської 

міської ради забезпечити виконання запланованих заходів. 

4. Співвиконавцям розпорядження 09.05.2019 року надати організаційному відділу 

інформацію про виконання запланованих заходів для узагальнення та підготовки 

інформаційного матеріалу. 

5. 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». 

6. 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 відзначення в місті Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над 

нацизмом  у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України 

 

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.  

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

Коцур С.Б. – начальник відділу соціального захисту Бурштинської 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 

Хованець В.О. – голова районного братства ОУН-УПА (за згодою).  

Кушнір В.З. – голова ГО «Бурштинське міське об’єднання воїнів АТО» (за згодою). 

Кобель Л.І. – голова ГО «Бурштинська міська організація ветеранів України» (за згодою). 

Януш П.П. – голова Галицької районної ГО Івано-Франківської обласної Асоціації 

учасників бойових дій (воїнів-інтернаціоналістів). 

Меретько Н.Я. – заступник головного лікаря КО «Бурштинська центральна міська 

лікарня». 

Лукаш В.О. – головний інженер  КП «Житловик» 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

від________________№________ 

 
План 

міських заходів з відзначення в місті Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над 

нацизмом  у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України 

 

 

 
1. Провести загальноміське віче у меморіальному сквері загиблим воїнам за участю 

представників духовенства, громадськості, учасників АТО, учасників УПА, 

ветеранів Другої світової війни, депутатів, відділів та комунальних підприємств 

Бурштинської міської ради. 

Відділ культури, туризму і     

зовнішніх зв’язків 

08 травня 2019 року 

 

2. Організувати проведення у навчальних закладах міста тематичних інформаційно-

просвітницьких заходів, присвячених подіям Другої світової війни, за участю 

ветеранів війни, учасників АТО. 

Відділ освіти і науки 

Бурштинської  міської ради 

     01-10 травня 2019 року 

 

3. У бібліотеках міста забезпечити тематичну викладку літератури,  фотоматеріалів та 

документів, обговорення подій Другої світової війни в літературних клубах 

Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків. 

     01-10 травня 2019 року. 

 

4. Здійснити заходи з поліпшення умов життєзабезпечення ветеранів війни, 

насамперед, інвалідів війни, учасників бойових дій, сімей загиблих у Другій 

світовій війні. 

Відділ соціального захосту. 

     01-10 травня 2019 року. 

 

 

5. Підготувати грамоти та грошові нагородження для ветеранів війни, учасників 

бойових дій. 

 

Сектор кадрової роботи 

Фінансовий відділ. 

01-06 травня 2019 року. 

 

6. Забезпечити належний медичний супровід проведення заходів. 

 

КО «Бурштинська міська 

центральна лікарня»  

08 травня 2019 року. 

 



 

7. Організувати забезпечення громадського порядку під час проведення заходів. 

 

Головний спеціаліст з  

питань діяльності  

правоохоронних органів 

оборонної та  

мобілізаційної роботи  

до 08 травня 2019 року 

 

8. Забезпечити впорядкування символічної могили «Борцям за волю України» та 

меморіального скверу загиблим воїнам. 

 

КП «Житловик» 

01-07 травня 2019 року. 

 


