Барська міська рада
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
постійна комісія з питань Регламенту, забезпечення законності, правопорядку, боротьби з
корупцією, інформації, найменувань та нагород
1.

2.

СЛУХАЛИ: Про вшанування подій та героїв національно-визвольної боротьби
українського народу за свою незалежність
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:
1)Зобов’язати керівників структурних підрозділів органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій комунальної форми власності та рекомендувати
керівникам підприємств, установ і організацій іншої форми власності, керівникам
громадських об’єднань Барської ОТГ підіймати червоно-чорний прапор національновизвольної боротьби на будівлях у певні дати, що пов’язані із визначними подіями
національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті Героїв, згідно з додатком.
2) На знак вшанування пам’яті Героїв національно-визвольної боротьби червоно-чорний
прапор піднімати в траурному оформленні – у цьому випадку до верхньої частини
древка або флагштока прапора прикріплюється чорна стрічка.
Додаток
Перелік
дат,
пов’язаних
із
визначними
подіями
національно-визвольної
боротьби та вшанування пам’яті Героїв
№
Дата
Подія
за/п
1.
1 січня
День народження голови Проводу ОУН –Степана Бандери
2.
3 лютого
Створення ОУН
3.
20 лютого
День Героїв Небесної Сотні
4.
5 березня
Річниця з дня смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача
УПА Романа Шухевича
5.
14 березня
День українського добровольця
6.
21 травня
День пам’яті жертв політичних репресій
7.
23 травня
Свято Героїв
8.
14 червня
День народження полковника Армії УНР, коменданта УВО,
першого голови Проводу українських націоналістів – Євгена
Коновальця
9.
30 червня
Проголошення Акту відновлення Української держави, День
народження головнокомандувача УПА – Романа Шухевича
10.
30 липня
Створення Української Військової Організації
11.
24 серпня
День Незалежності України
12.
29 серпня
День пам’яті загиблих учасників АТО
13.
14 жовтня
День Захисників України, День створення УПА
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 28 (позачергової) сесії Барської міської ради 8
скликання від 14.08.2018р. «Про створення тимчасової контрольної комісії міської ради
по використанню бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, що
фінансуються з бюджету Барської міської ОТГ»
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Внести зміни до рішення 28 (позачергової) сесії Барської міської
ради 8 скликання від 14.08.2018р. «Про створення тимчасової контрольної комісії міської
ради по використанню бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями,
що фінансуються з бюджету Барської міської ОТГ», а саме виключити зі складу комісії
заступника міського голови Гвоздяра Ю.В.
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