
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Від 17.02.2021                                        м. Бурштин                                               № 74 

 

 

Про підготовку та впровадження  

плану заходів з увічнення пам’яті  

захисників України до 2025 року 

 

 

       На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 №37-р «Про 

заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року», з метою 

вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя 

служінню українському народу, посилення суспільної уваги та турботи про захисників 

рідної землі, увічнення пам’яті воїнів, які брали участь у захисті України в роки Другої 

світової війни та під час проведення антитерористичної операції, національно-

патріотичного виховання громадян: 

 

1. Затвердити план заходів з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 

року (додається). 

2. Затвердити склад організаційного комітету з реалізації заходів з увічнення пам’яті 

захисників України на період до 2025 року (додається). 

3. Структурним підрозділам міської ради забезпечити належне виконання заходів 

протягом всього періоду до 2025 року. 

4. Організаційному відділу (Олені Кравчишин) забезпечити висвітлення результатів 

проведення заходів у міських засобах масової інформації та на веб-сайті Бурштинської 

міської ради . 

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на організаційний відділ міської ради. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Василь Андрієшин 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

від 17.02.2021 № 74 

 

 

Склад організаційного комітету з підготовки плану заходів  

з увічнення пам’яті захисників України  

на період до 2025 року. 

 

Володимир Чуйко – заступник міського голови, голова оргкомітету. 

Надія Кицела – керуюча справами виконавчого комітету, заступник голови оргкомітету. 

Олена Кравчишин – начальник організаційного відділу, секретар оргкомітету. 

  

Члени організаційного комітету: 

 

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

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

Світлана Коцур – начальник відділу соціального захисту населення. 

Наталія Борис – спеціаліст з питань учасників АТО та ООС. 

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

Тетяна Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури. 

Олег Сегида  – завідувач служби господарського забезпечення. 

Роман Гудзь – головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної 

та мобілізаційної роботи. 

Олександр Іваськевич - головний спеціаліст з питань НС та цивільного захисту. 

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

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

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

Володимир Кушнір -  голова ГО «Бурштинського міського об’єднання воїнів АТО» (за 

згодою). 

Василь Хованець – голова Галицької районної організації братства вояків УПА (за 

згодою). 

Володимир Борисов – представник ГО «Майдан-Бурштин» (за згодою). 

Любомир Кобель – голова ГО «Бурштинська міська організація ветеранів України» (за 

згодою). 

 

  



            ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження міського голови  

від 17.02.2021 № 74 

 

 

План заходів з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року. 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Виконавець Термін 

виконання 

 Проаналізувати стан роботи з увічнення 

пам’яті воїнів, які брали участь у захисті 

України в роки Другої світової війни, борців 

за незалежність України у ХХ столітті, 

воїнів, які брали участь у захисті України під 

час проведення міжнародних операцій з 

підтримки миру та безпеки, воїнів, які брали 

участь у захисті України під час 

антитерористичної операції, забезпеченні її 

проведення чи здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації проти України у 

Донецькій та Луганській областях: 

- щодо встановлення меморіальних дошок, 

перейменування вулиць, скверів, площ 

тощо в територіальній громаді; 

- щодо проведення традиційних щорічних 

тематичних культурних, спортивних 

заходів (переліки заходів); 

- щодо проведеної тематичної роботи в 

освітніх закладах. 

- щодо створення бази даних загиблих та 

померлих воїнів АТО в територіальній 

громаді; 

- щодо посмертних нагороджень воїнів 

АТО територіальної громади; 

- щодо наданої соціальної допомоги сім’ям 

загиблих, померлих воїнів. 

Н.Борис – спеціаліст з 

питань учасників АТО та 

ООС. 

Т.Білоока – (сектор 

містобудування та 

архітектури); 

Т.Зорій – (відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків); 

М.Козар (відділ у справах 

сім’ї, гендерної політики, 

молоді і спорту); 

І.Томин – (відділ освіти і 

науки). 

Старости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

25.02.2021 

 Оперативно оновлювати на сайті міської 

ради розділ «Герої не вмирають», де 

розміщено  інформацію про загиблих воїнів, 

які брали участь у захисті України під час 

проведення антитерористичної операції 

Н.Борис – спеціаліст з 

питань учасників АТО та 

ООС. 

О.Кравчишин 

(організаційний відділ) 

 

 

Постійно 

 Увічнення пам’яті захисників України 

шляхом встановлення пам’ятних знаків 

(пам’ятників, меморіальних дощок тощо); 

найменування (перейменування) на їх честь 

об’єктів місцевої інфраструктури (площ, 

вулиць, провулків тощо), закладів освіти, 

створення музеїв, встановлення іменних 

нагород, премій та стипендій. 

Т.Білоока – (сектор 

містобудування та 

архітектури); 

Т.Зорій – (відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків); 

І.Томин – (відділ освіти і 

науки). 

Н.Борис – спеціаліст з 

питань учасників АТО та 

ООС. 

 

 

 

 

Постійно 



 Упорядження та утримання в належному 

стані меморіальних комплексів, пам’ятників 

і меморіальних дощок на честь захисників 

України, а також їх місць поховань, зокрема 

напередодні державних свят та пам’ятних 

дат. 

З.Шафран – КП 

«Житловик» 

І.Томин – (відділ освіти і 

науки). 

Старости 

   

 

 

    Постійно 

 Проведення урочистих  заходів щодо 

вшанування пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність 

України та під час проведення міжнародних 

операцій з підтримання миру та безпеки.  

Проведення загальноміських національно-

патріотичних, спортивних  заходів за участю 

молоді, громадськості міста, воїнів. 

Т.Зорій – (відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків); 

М.Козар (відділ у справах 

сім’ї, гендерної політики, 

молоді і спорту); 

Громадські організації – 

(за згодою). 

Старости 

 

 

 

Постійно 

 Організація, проведення заходів з 

відзначення ювілейних, пам’ятних та 

історичних дат, міжнародних днів, 

пов’язаних із вшанування пам’яті захисників 

України та  покладанням квітів на могилах 

захисників України, зокрема до Дня пам’яті 

та примирення, Дня Незалежності України, 

Дня пам’яті захисників України, які загинули 

в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, та Дня 

захисника України.  

Т.Зорій – (відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків); 

І.Томин – (відділ освіти і 

науки); 

Громадські організації – 

(за згодою). 

Старости 

 

 

 

Постійно 

 Проведення у бібліотеках та закладах освіти 

тематичних виставок творів мистецтва, 

документів, фотографій і плакатів, 

присвячених пам’яті воїнів, які брали участь 

у захисті України в роки Другої  світової 

війни та  під час проведення 

антитерористичної операції. 

Т.Зорій – (відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків); 

І.Томин – (відділ освіти і 

науки). 

 

 

Постійно 

 Проведення у закладах культури тематичних 

вечорів вшанування пам’яті воїнів, які брали 

участь у захисті України в роки Другої 

світової війни та під час проведення 

антитерористичної операції 

Т.Зорій – (відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків); 

Старости 

 

 

Постійно 

 Відвідування місць поховань і пам’ятників 

ветеранам війни та членам сімей загиблих 

(померлих) захисників України. 

Т.Зорій – (відділ культури, 

туризму та зовнішніх 

зв’язків); 

І.Томин – (відділ освіти і 

науки); 

 

 

Постійно 

 Широке висвітлення у місцевих засобах 

масової інформації, в соціальних мережах  та 

на сайті міської ради прикладів героїзму 

захисників України та заходів з увічнення 

пам’яті про них. 

Підготовка тематичної друкованої продукції. 

 

 

О.Кравчишин – 

(організаційний відділ). 

Громадські організації (за 

згодою) 

Старости 

 

Постійно 

 Проведення в закладах освіти тематичних 

уроків– презентацій, присвячених пам’яті 

воїнів, які брали участь у захисті України в 

І.Томин – (відділ освіти і 

науки). 

 

Постійно 

(згідно з 



роки Другої світової війни та під час 

антитерористичної операції, годин слави, за 

участю ветеранів війни, учасників 

антитерористичної операції. 

навчальним 

планом) 

 Посилення  увагу до повсякденних потреб 

захисників України, розглянути питання 

щодо поліпшення їх медичного, соціально-

побутового обслуговування, знайти 

можливість для надання матеріальної 

допомоги. 

С. Коцур - (відділ 

соціального захисту 

населення). 

В.Василик (КНП БЦМЛ) 

О.Савчин (КНП БЦПМСД) 

 

 

Постійно 

  

 


