
 

                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 15.08.2019                                    м. Бурштин                                             № 514 

 

 

Про відзначення в місті  

Дня Державного Прапора  

та 28-ї річниці незалежності України  
 

 

       На виконання Указу Президента України від 11.07.2019 року № 513/2019 «Про 

відзначення 28-ї річниці незалежності України», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 07.12.2016 року № 954-р «Про затвердження плану заходів щодо популяризації 

державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві», розпорядження  Івано-

Франківської обласної державної адміністрації від 25.07.2019 № 383 «Про відзначення в 

області 28-ї річниці незалежності України» та з метою гідного відзначення у 2019 році Дня 

Державного Прапора та 28-ї річниці незалежності України, утвердження у громадян 

патріотизму та гордості за свою державу, звитяги Українського народу у боротьбі за волю і 

незалежність, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

.  

1. Затвердити план міських заходів з відзначення Дня Державного Прапора та 28-ї 

річниці незалежності України у 2019 році із зазначенням термінів виконання та 

відповідальних осіб (додається).  

2. Начальникам структурних підрозділів Бурштинської міської ради забезпечити 

виконання запланованих заходів. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця - організаційний відділ міської 

ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Н.Кицелу 

 

 

 

 

       В.о. міського голови                                               Володимир Гулик 

 

 

 



                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

                                                                                                        від 15.08.2019 №514 
 

План заходів 

з підготовки та відзначення в місті Дня Державного Прапора та  

28-ї річниці незалежності України. 

    

1. Провести віче та офіційну церемонію підняття Державного Прапора України. 

                       Відділ культури, туризму 

                       і зовнішніх зв’язків 

                       Біля пам’ятника Т.Шевченку 

                       23 серпня 2019 року 

                       Початок о 09:00 год. 

 

2. Забезпечити покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченка, до меморіальної дошки 

пам'яті Героїв Небесної сотні, до могил бійців учасників АТО та до символічної 

могили «Борцям за волю України» 

                       Відділ культури, туризму 

                       і зовнішніх зв’язків 

                       Біля пам’ятника Т.Шевченку 

                       23-24 серпня 2019 року 

 

3. Забезпечити участь молоді в молодіжній акції Похід на Говерлу для освячення 

Прапора України 

Відділ у справах молоді та спорту 

Бурштинський осередок  

ГО «Молода просвіта» 

Бурштинський осередок 

ГО «МНК» 

23 серпня 2019 року 

4. Звернутись до релігійних організацій щодо проведення молебнів за Україну та 

захисників нашої держави. 

Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків 

23-24 серпня 2019 року 

5. Вжити додаткових заходів із забезпечення благоустрою міста, упорядкування об’єктів 

культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних 

діячів українського державотворення.                    

                                                    КП «Житловик» 

       серпень 2019 року 

6. Організувати та провести урочистості та святковий концерт за участю представників 

влади, громадсько-політичних об’єднань, ветеранських та молодіжних організацій. 

Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків 

24 серпня 2019 року 

7. Організувати та провести благодійний святковий ярмарок народних умільців. 

Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків 

24 серпня 2019 року 

 



8. Провести в бібліотеках міста тематичні виставки друкованих видань, фотоматеріалів 

та документів. 

                                                                                              Відділ культури, туризму і   

                                                                                              зовнішніх зв’язків 

Бібліотеки міста 

серпень 2019 року 

 

9. Забезпечити організацію та проведення спортивних змагань.  

Відділ у справах молоді і спорту 

ГО «Молодіжна рада» 

КСС 

24 серпня 2019 року 

 

10. Забезпечити в місцях проведення заходів медичний супровід. 

                                                                                       Організаційний відділ  

                                                                                 КО «Бурштинська центральна  

           міська лікарня» 

                 23-24 серпня 2019 року   

 

11.  Забезпечити в місцях проведення заходів охорону громадського порядку.                                          

 Головний спеціаліст  

 з питань діяльності  

 правоохоронних органів,  

                                                                                              оборонної та мобілізаційної роботи; 

                                                                                              Галицьке відділення поліції                       

                                                                                              Тисменицького відділу поліції 

                                                                                              ГУНП в Івано-Франківської обл.         

                                                                                              23-24 серпня 2019 року 

 

12. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової та на офіційному сайті 

Бурштинської міської ради інформацію про проведення  заходів із відзначення 28-ї 

річниці незалежності України та Дня Державного Прапора. 

 

                                                                                 Організаційний відділ 

                                                   23-24 серпня 2019 року  


