
 

У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                       

від 20 лютого 2020 року                                                                   № 1160 

 

Про роботу клубних закладів відділу 

культури, туризму та релігій міської 

ради за 2019 рік 

 

Заслухавши звіти керівників клубних закладів  відділу культури, туризму 

та релігій міської ради  про роботу ввірених їм закладів за 2019 рік, керуючись 

п.2. ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

                                       В И Р І Ш И В: 

1.Звіти керівників клубних закладів відділу культури, туризму та релігій 
міської ради  Онишка В.С., Лещишин Г.В. та Фідзяк У.Н. про роботу закладів 
за 2019 рік, взяти до уваги (звіти додаються). 

2. Роботу керівників клубних закладів відділу культури, туризму та релігій 
міської ради за 2019 рік: 

народного дому с. Лісники -  визнати не задовільною; 
народного дому с. Рай -  визнати  задовільною; 
міського будинку культури «Прсвіта» - визнати  задовільною. 
3. Керівникам клубних закладів відділу культури, туризму та релігій 

міської ради Онишку  В.С., Лещишин Г.В. та Фідзяк У.Н. у 2020 році: 
3.1. Забезпечити виконання запланованих  заходів на  рік. 
3.2. Активізувати роботу аматорських формувань (гуртків). 
3.3. Постійно проводити роботу серед молоді по культурному  вихованню та 

залученню її до участі у культурному розвитку Бережанської ОТГ. 
3.4.Поліпшувати якість, доступність і асортимент культурно-мистецьких 

послуг. 
3.5. Покращувати матеріально-технічну базу клубних закладів в межах 

виділених бюджетних асигнувань. 
4. Доручити: 
4.1. завідувачу народним домом с. Лісники Онишку В.С.  - організувати та 

провести  до 12 липня 2020 року День села у Лісниках,  з нагоди відзначення 

700-річчя  від першої письмової згадки про с.Лісники.; 



4.2. завідувачу народним домом с. Рай Лещишин Г.В. - організувати та 

провести  до 24 серпня 2020 року День села у Раю, з нагоди 480-річчя від 
першої письмової згадки про с. Рай. 

5. Рекомендувати начальнику відділу культури, туризму та релігій міської 
ради Мельничук О.В. у разі порушення керівниками клубних закладів трудової 
та виконавської дисципліни розглядати питання щодо притягнення їх до 
відповідальності згідно вимог чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови 
Захарківу О.М. 

 
 

Міський  голова                                  Володимир   МУЗИЧКА  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


