
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

26.08.2021р                                         м.Стрий                                          №177

Про відзначення Дня пам’яті
захисників України, які загинули 
в боротьбі за незалежність, суверенітет 
і територіальну цілісність України

     Відповідно до Указу Президента України від 23 серпня 2019 року №621/2019 
«Про День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 09 червня 2021 року №614-р «Про заходи з відзначення у 2021 році Дня 
пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України», розпорядження голови Львівської обласної 
державної адміністрації №589/0/5-21 « Про затвердження плану заходів з 
відзначення у 2021 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», з метою вшанування 
пам’яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення 
їх героїзму, зміцнення патріотичного духу у суспільстві:

1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення Дня пам’яті захисників 
України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України, згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови Х.Грех.

 
Міський голова                                                     Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                                              Додаток  №1
до розпорядження міського голови

                                                                                                              від 26.08.2021р. № 177

ЗАХОДИ
Про відзначення Дня пам’яті

захисників України, які загинули
в боротьбі за незалежність, суверенітет

і територіальну цілісність України

1. Забезпечити підготовку та проведення заходів щодо вшанування пам’яті      
захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет  і       
територіальну цілісність України.

                                                                                             І.Пукас
29 серпня 2021р.

2.  Приспустити  Державні прапори на установах та вулицях Стрийської ТГ.
                                                                                               Р.Корчак

І.Пастущин                                                                                              
29 серпня 2021р..

3.   Впорядкувати могили , пам’ятні знаки, місця поховань захисників України, 
які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет  і  територіальну цілісність  
 України.

                                                                                              Р.Корчак
І.Пастущин                                                                              

                                                                                              до 29 серпня 2021р.

4. Оголосити 29 серпня о 10.00 год. загальнонаціональну хвилину мовчання
      на вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за  
      незалежність, суверенітет  і територіальну цілісність України.

5.   Забезпечити  висвітлення  заходів  в засобах масової інформації.
                                                                                                 М.Стадник

Серпень 2021р.
                                                                                                

Керуючий справами                                                                    Оксана Затварницька
міськвиконкому


