
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 09.10.2019                                  м. Бурштин                                             № 664 

 

Про відзначення в місті   

свята Покрови Пресвятої Богородиці, 

Дня захисника України,  

77-ї річниці створення 

 Української Повстанської Армії 

та Дня Українського козацтва 
 

      З метою національно-патріотичного виховання учнівської молоді, гідного 

вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя 

служінню українському народу, збереження та розвитку національних військових 

традицій, належного відзначення Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої 

Богородиці, 77-ї річниці створення Української Повстанської Армії та Дня Українського 

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

 

 

1. Затвердити план заходів з відзначення в місті свята Покрови Пресвятої Богородиці, 

77-ї річниці створення Української Повстанської Армії та Дня Українського 

козацтва (додаток 1). 

 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію та проведення 

запланованих заходів відповідно до затвердженого плану. 

 

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  

     Надію Кицелу.    

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                          Роксолана Джура        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

провідний спеціаліст  

організаційного відділу 

Н.Марчук                                    __________________                «___» _________ 2019 

 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови  

Н.Кицела                                     __________________                «___» _________ 2019 

 

 

Головний спеціаліст  

юридичного відділу 

А.Пергельський                          __________________                «___» _________ 2019 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

від 09.10.2019   № 664 

 

План міських заходів з відзначення в місті свята Покрови Пресвятої Богородиці, 

Дня захисника України, 77-ї річниці створення 

Української Повстанської Армії 

та Дня Українського козацтва 

 

1. Звернутись до релігійних організацій міста щодо проведення молебнів за Україну 

та захисників нашої держави. 

 

                                                                          Відділ культури, туризму і  

         зовнішніх зв’язків 

        жовтень 2019 року 

 

2. Відкриття меморіальної дошки загиблому учаснику АТО Роману Костіву 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3. 

Відділ освіти і науки 

 Бурштинської міської ради 

 11 жовтня 2019 року 

 

3. Покладання Квітів до меморіалу Героям України (Бурштинський енергетичний 

коледж)  

                                                             Відділ культури, туризму і  

         зовнішніх зв’язків 

        11 жовтня 2019 року 

  

4. Забезпечити проведення в місті урочисті заходи присвячені 77-й річниці створення 

УПА, Дня захисника України, Дня українського козацтва. Маршрут: ЗОШ І-ІІІ ст.. 

№3 - Бурштинський енергетичний коледж –церква  Священномученика Йосафата – 

символічна могила Борцям за волю України. 

Завідувач господарської служби 

О.А.Сегида. 

11 жовтня 2019 року 

 

5. Поминальна панахида. Урочисте віче за участю представників органів місцевого 

самоврядування, духовенства, громадськості, вояків ОУН-УПА, учасників АТО, 

громадських організацій та політичних партій. 

   

Відділ культури, туризму і 

 зовнішніх зв’язків 

 11 жовтень 2019 року 

 

6. Організувати в навчальних закладах міста тематичні уроки, лекції, бесіди, круглі 

столи, присвячені Дню захисника України, 77-ї річниці створення УПА, та Дню 

Українського козацтва. 

 

                                                                                             Відділ освіти і науки 

                                                                                             Бурштинської міської ради 

                                                                                             жовтень 2019 року 

 

7. Забезпечити благоустрій міста, упорядкувати символічну могилу «Борцям за волю 

України» 



 

КП «Житловик» 

10 жовтня 2019 року 

 

8. Забезпечити в місцях проведення заходів медичний супровід 

 

                                  КО «Бурштинська центральна      

   міська лікарня» 

             11 жовтня 2019 року 

 

 

9. Забезпечити в місцях проведення заходів охорону громадського порядку 

 

            Галицьке відділення поліції 

                                       11 жовтня 2019 року 

 

10. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації, на офіційному сайті 

щодо заходів із відзначення Дня захисника України, 77-ї річниці створення 

Української Повстанської Армії та Дня Українського козацтва. 

 

                                                                                  Організаційний відділ 

         жовтень 2019 року  


