
                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Від 25.07.2022                                            м. Бурштин                                                 №346  

 
 
Про відзначення в Бурштинській територіальній громаді 

Дня Української Державності  

 

На виконання Указу Президента України від 21.08.2021 року № 423/2021 «Про 

відзначення Дня Української Державності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12.07.2022 року № 585-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення», , 

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

1.Затвердити план  заходів з відзначення Дня Української Державності у 2022 році, що 

додається. 

2.Начальникам структурних підрозділів Бурштинської міської ради забезпечити виконання 

запланованих заходів. 

3.Координацію роботи та контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Володимира Чуйка. 

 

Перший заступник міського голови                                         Ростислав СТАСЬКО 

 

 



 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                               розпорядження міського голови 

                                                                                     від________         № ____________ 

План заходів 

з підготовки та відзначення в Бурштинській територіальній громаді Дня 

Української Державності 

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

Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків біля 

пам’ятника Т.Шевченка 

28 липня 2022 року 

Початок о 09:00 год. 

2. Провести церемонії покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченка, до 

меморіальної дошки пам'яті Героїв Небесної сотні,  в населених пунктах до 

пам’ятників та пам’ятних знаків,  місць поховань видатних діячів українського 

державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення 

національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської 

Федерації на території України 

                                                                         Відділ кадрової роботи та військового             

обліку   

                                             28 липня 2022 року 

3. Проведення у музейних закладах заходів і виставок, присвячених Дню 

Української Державності. 

 Музеї відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків  

Протягом 2022 року. 

 
Л. А і/ 

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

захисників нашої держави. 

Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків 

28 липня 2022 року 

5.Вжити додаткових заходів із забезпечення благоустрою міста, упорядкування 

об’єктів культурної спадщини, пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань 

С
П 



видатних діячів українського державотворення. 

                                                                                    Комунальні підприємства  

                                                                                     липень 2022 року 

6. Провести в бібліотеках територіальної громади тематичні виставки друкованих 

видань, фотоматеріалів та документів присвячені Дню Української державності 

Бібліотеки  відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків 

липень2022 року 

7. Забезпечити організацію та проведення спортивних змагань. Організувати показ 

кінофільму про державотворення України. 

Відділ у справах молоді і спорту 

ГО «Молода просвіта» 

протягом 2022 року. 

 

8. Забезпечити розміщення Державного Прапора України на адміністративній будівлі 

міської ради, на комунальних установах Бурштинської територіальної громади та на 

площі біля пам'ятника Т. Шевченка. 

Комунальні підприємства 

25-27 липня 2022року 

9. 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. 28 липня 2022 

року. 

 

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

Бурштинської міської ради інформацію про проведення заходів із відзначення Дня 

Української Державності. 

                                                                       Відділ цифрової трансформації 

                                                            інформаційної політики 

                                                                                            Протягом 2022 року 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків                                                Тетяна ЗОРІЙ                                                        

                      

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                               Володимир ЧУЙКО 

Юридичний  відділ                                                                                  Марія МИХАЙЛИШИН 

Загальний відділ                                                                                      Марія ЯЦИК 

Керуючий справами виконкому                                                             Надія КИЦЕЛА 


