
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 31 липня 2019                                  м. Бурштин                                      № 488 

 

 

Про участь команди м. Бурштин 

В II етапі обласної молодіжної 

 патріотичної 

науково-пізнавальної програми  

«Чорний ліс-2019» 
 

З метою утвердження національно-патріотичної і громадянської свідомості молоді, 

формуванню їх ціннісних орієнтирів, керуючись ст. 25, 26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» відповідно до Указу Президента України «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки» від 13.10. 

2015р. №580/2015, до  обласної цільової програми «Молодь Прикарпаття» на 2016-2020 

роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 року №47-2/2015 (зі змінами 

від 31.03.2016 року №165-4/2016) та на виконання наказу департаменту освіти, науки, сім'ї 

молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 29.07.2019 

№956 «Про проведення  II етапу обласної молодіжної патріотичної науково-пізнавальної 

програми «Чорний ліс – 2019»,  рішення міської ради від 20.12.2018 року № 11/65-18 «Про 

затвердження міської цільової соціальної програми «Національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Бурштинської міської ради 2019-2021рік».  

 

 

1. Відділу освіти і науки ( Томин І.С.) консолідовано з відділом у справах молоді і 

спорту (Шкарпович М.В.) забезпечити участь команди  м. Бурштин та с. Вигівка               

в II  етапі обласної молодіжної патріотичної науково-пізнавальної програми 

«Чорний ліс-2018», яка відбудеться  з 03  по 9 серпня 2019 року та відрядити 

керівників, які відповідають за здоров’я та життя дітей в с. Вістова  Калуського  

району. 

 

 

2. Фінансовому відділу (Тицькій О.М.) виділити кошти в сумі 2000 (дві тисячі 

гривень 00 коп.) на організацію перевезення команди м. Бурштин та с. Вигівка  до 

с. Вістова Калуського району Івано-Франківської області для участі в II  етапі 

обласної молодіжної патріотичної науково-пізнавальної програми «Чорний ліс-

2018» 

 

 

3. Бухгалтерській службі Бурштинської міської ради (Федунків І.М.) провести 

відповідні розрахунки. 



 

4. Організаційному відділу (Александрів О.Я.) забезпечити висвітлення інформації 

щодо участі команди м. Бурштин на офіційному сайті міської ради. 

 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на в.о. заступника міського 

голови  з питань діяльності виконавчих органів  С. Видай. 

 

 

 

 

 

 

Міський   голова                                                                      Роксолана Джура  


