
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Від  01.04.2022                                            м. Бурштин                                           №  149 

 

 

 

Про створення координаційної ради 

      з питань національно-патріотичного виховання 

 

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на 

виконання листа Міністерства молоді та спорту України від 15.02.2022 №1237/15 з метою 

створення умов для розвитку національно-патріотичного виховання молоді та юнацтва 

утвердження громадянської свідомості в молодіжному середовищі та  реалізації молодіжної 

політики в Бурштинській міській територіальній громаді:  

 

 

 1. Затвердити склад Координаційної ради  із залученням підрозділів міської ради, 

молоді, представників громадських організацій та громадських активістів. (додається). 

 

 2. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту  (Марії Козар) забезпечити координацію 

роботи Координаційної ради з питань національно патріотичного виховання в Бурштинській 

міській територіальній громаді.  

 

 3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови  з питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Василь АНДРІЄШИН                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

від 01.04.2022  № 149 

 

 

 

Склад Координаційної ради 
з питань національно-патріотичного виховання 

 

 

1. Володимир Чуйко - голова Координаційної ради, заступник міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів. 

2. Микола Шкарпович – секретар Координаційної ради, головний спеціаліст відділу у 

справах сім’ї, молоді та спорту.  

3. Марія Козар -  начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту.  

4. Юліана Степась – начальник відділу  культури, туризму і зовнішніх зв’язків. 

5. Івана Томин - начальник відділу освіти і науки. 

6. Любов Піцун  – заступник директора з виховної роботи Бурштинського ліцею №3. 

7. Іван Ільницький – заступник директора з виховної роботи Бурштинського ліцею №2. 

8. Іван Данилюк – вчитель Захисту Вітчизни Задністрянського ліцею. 

9. Оксана Паук – педагог – організатор Бурштинської гімназії №1.  

10. Олександр Іваськевич – голова ГО «Молода Просвіта м. Бурштин» (за згодою). 

11. Білоус Володимир – член ГО «Молода Просвіта м. Бурштин» (за згодою). 

12. Михайло Пилка – член ГО «Міське обєднання воїнів АТО» (за згодою). 

13. о. Микола Стефанишин – священник-капелан Бурштинської міської лікарні (за 

згодою) 

 

 

 

                                                   

       

 

                                                       

 

 

 

 

 


