УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 31.05.2017 року

м.Яремче

№108-р

Про відзначення
Дня Героїв
З метою вшанування борців за незалежність України та з нагоди Дня
Героїв:
1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в місті Дня
Героїв (додається).
2. Провести 4-5 червня на території Яремчанської міської ради
мітинги- реквієми з нагоди Дня Героїв .
3. Відділу культури міськвиконкому (О.Кухарук) розробити сценарій
проведення заходів.
4. Селищному, сільським головам провести урочисті збори, забезпечити
покладання квітів до могил та пам”ятників видатним борцям державотворення,
борцям за незалежність, воїнам, полеглим у боях за свободу України за участю
представників органів місцевого самоврядування, трудових колективів,
громадськості.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря
міської ради Володимира Губарчука

Перший заступник міського голови

Тарас Клим»юк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 31.05.2017р. №108-р
План
заходів з підготовки та відзначення в місті Дня Героїв
1.Запросити працівників підприємств,установ і організацій,
представників громадських організацій та міських осередків політичних
партій.
Організаційний відділ міськвиконкому
2. Запросити для участі в мітингу- реквієм учасників визвольних
зманань , ветеранів ОУН-УПА
Управління праці та соціального захисту
населення міськвиконкому
3. Придбати чотири кошики з квітами для покладання до могил борцям
за незалежність України
Міське комунальне підприємство
4. Забезпечити підвіз воїнів ОУН-УПА
Управління освіти міськвиконкому
5. Забезпечити у місцях проведення заходів охорону громадського
порядку 05 .06.2017р. перекрити рух по вул.Свободи на відрізку від дитячої
турбази « Прут» до аптеки №56 з 11год. 45 хв. до закінчення всіх заходів.
Яремчанське відділення поліції
Надвірнянського відділу поліції
ГУНП в Івано-Франківській області
6.В місцях проведення заходів забезпечити медичний супровід.
ЦМЛ
7. Звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 4-5
червня в храмах населених пунктів регіону молебні пам'яті полеглих за волю
України.
Секретар міської ради
8. Забезпечити впорядкування та утримання в належному стані
меморіалів, пам’ятників, братських могил, військових поховань та інших
пам’ятних місць.
Селищна, сільські ради , МКП
9. Забезпечити висвітлення в регіональному часописі «Яремчанський
вісник» заходів з підготовки та відзначення в регіоні Дня Героїв.
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