
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від 17.02.2020                    м. Бурштин                                        № 73 

 

Про відзначення у м. Бурштин 

Дня Героїв Небесної Сотні  

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 

574-р «Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року», відповідно 

до плану заходів з вшанування у 2020 році в області подвигу учасників Революції 

Гідності, з метою увічнення великої людської, громадянської, національної відваги та 

самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої 

держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під 

час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи 

людини, європейське майбутнє України,  керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення Дня 

Героїв Небесної Сотні (додається). 

2. Відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків (Тетяні Зорій) забезпечити 

проведення 20 лютого 2020 року на центральній площі Героїв УПА за участю 

представників міської ради, місцевих осередків волонтерських, молодіжних, громадських 

організацій, учнівського самоврядування, духівництва міського віче, поминальної 

панахиди та покладання квітів і лампадок до дошки пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

3. Організаційному відділу міської ради (Олені Александрів) забезпечити 

інформування населення щодо запланованих заходів через офіційний сайт міської ради. 

4. Відділу освіти і науки (Іванні Томин) організувати проведення в 

загальноосвітніх школах, Бурштинській гімназії, НВК м. Бурштин тематичних годин 

спілкування, відкритих лекцій, уроки, демонстрацію фільмів присвячених учасникам 

Революції гідності. 

5. Відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків (Тетяні Зорій) організувати в 

бібліотеках міста тематичні виставки літератури та заходи, пов’язаних з подвигом 

учасників Революції Гідності. 

6. Головним спеціалістам (Роману Гудзю та Олександру Іваськевичу) 

проінформувати Галицький районний відділ управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області та Галицьке відділення поліції 

Тисменицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-

Франківській області про заплановані заходи. 

 



 

7. КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (Сергію Сопільняку) забезпечити 

належний медичний супровід проведення заходів. 

8. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на 

головного відповідального виконавця - начальника організаційного відділу Олену 

Александрів. 

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Надію Кицелу. 

 

 

 

 

 
Міський голова                                                                                Роксолана Джура 



            ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

від 17.02.2020 № 73 

 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та відзначення в місті Дня Героїв Небесної Сотні. 

 

Джура Р. – міський голова, голова оргкомітету. 

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

Александрів О. – начальник організаційного відділу Бурштинської міської ради, 

секретар оргкомітету. 

  

Члени організаційного комітету: 

 

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

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

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

Сегида О. – завідувач служби господарського забезпечення. 

Лукаш В. – головний інженер КП «Житловик» (за згодою). 

о. Дмитро Шмігель – декан Бурштинського деканату УГКЦ (за згодою). 

о. Ігор Тичинський -  отець УПЦ «Преображення Господнього» (за згодою). 

Кушнір В. -  голова ГО «Бурштинського міського об’єднання воїнів АТО» (за згодою). 

Хованець В. – голова Галицької районної організації братства вояків УПА (за згодою). 

Борисов В. – активіст ГО «Бурштин-Майдан» (за згодою). 

 

 

 


