
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  25   березня   2016 р.     № 129 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про затвердження Плану заходів 
 

На виконання Заходів з відзначення в області 125-річчя від дня народження 
видатного діяча української історії Євгена Коновальця, затверджених головою 
Тернопільської обласної державної адміністрації від 18.12.2015 №01-66/01.02-08, 
Плану заходів з відзначення в області Року козацької слави на честь Дмитра 
Вишневецького (Байди), затвердженого першим заступником голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації від 23.11.2015 №02-61/01.02-08, керуючись ст.ст.12, 
42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

 
1. Затвердити План заходів  з відзначення у місті Бережани 125-річчя від дня 

народження  видатного діяча української історії Євгена Коновальця, згідно додатку 1 
(додається). 

2. Затвердити План заходів  підготовки та відзначення у місті Бережани Року 
козацької слави на честь Дмитра Вишневецького (Байди),  згідно додатку 2 
(додається). 

3. Відповідальним виконавцям здійснити реалізацію Плану заходів та про стан 
його виконання інформувати відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 
до 15 грудня 2016 року 

3. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради забезпечити 
координацію роботи щодо виконання Плану заходів та про стан виконання 
інформувати Тернопільську обласну державну адміністрацію. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти  заступника міського 
голови Звхарківа О.М. 
 

          Міський голова         В.Я. МУЗИЧКА 

               Тиманський О.С. 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 
 до розпорядження міського голови  
від 25.03.2016 оку № 129 

 
 

ЗАХОДИ  
з відзначення у місті Бережани 125-річчя від дня народження  

видатного діяча української історії Євгена Коновальця 
 

На виконання Заходів з відзначення в області 125-річчя від дня народження 
видатного діяча української історії Євгена Коновальця, затверджених головою 
Тернопільської обласної державної адміністрації від 18.12.2015 №01-66/01.02-08,  та 
з метою вшанування видатного діяча українського навчально-визвольного руху: 
 

1. Провести науково-практичні конференції, уроки пам’яті, виховні години, усні 
журнали, засідання «круглих столів», організувати тематичні виставки літератури у 
навчальних закладах і закладах культури міста, присвячені життю і діяльності 
видатного діяча української історії 

Відділи освіти, молоді і спорту, культури, 
туризму та релігій Бережанської міської ради  
Травень, червень, вересень 2016 року 

 
2. Оформити документальні і фотовиставки, стенди в музеях, архівах, 

бібліотеках міста, присвячені життю і діяльності Євгена Коновальця. 
Відділ культури, туризму та релігій 
Бережанської міської ради  
Травень,червень 2016 року 

 
3. Організувати покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків борцям за 

волю України, Героям Небесної Сотні, учасникам антитерористичної операції у місті 
Бережани з нагоди 125-річчя від дня народження Євгена Коновальця. 

Відділи освіти, молоді і спорту, культури, 
туризму та релігій, виконавчий комітет 
Бережанської міської ради  
14 червня 2016 року 

 
4. Організувати впорядкування місць поховань та утримання в належному 

стані пам’ятників, пам’ятних знаків, пов’язаних з життям і діяльністю борців за 
незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності та 
учасників антитерористичної операції 

Відділ житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури Бережанської 
міської ради  
14 червня 2016 року 

 
5. Розглянути можливість найменування нових, чи перейменування існуючих 

вулиць, скверів, майданів в місті Бережани в честь видатного діяча українського 
національно-визвольного руху Євгена Коновальця. 

Виконавчий комітет Бережанської міської 
ради  
Упродовж 2016 року 

 



6. Запропонувати керівникам релігійних організацій провести в церквах міста 
молебні за Україну та український народ. 

Відділ культури, туризму та релігій 
Бережанської міської ради  
14 травня 2016 року 

 
 
 
             Заступник міського голови                             О.М.ЗАХАРКІВ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 до розпорядження міського голови  
від 25.03.2016 оку № 129 

 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
підготовки та відзначення у місті Бережани Року козацької слави  

на честь Дмитра Вишневецького (Байди) 
  
 

На виконання  Плану заходів з відзначення в області Року козацької слави на 
честь Дмитра Вишневецького (Байди), затвердженого першим заступником голови 
Тернопільської обласної державної адміністрації від 23.11.2015 №02-61/01.02-08 та з 
метою відродження кращих традицій українського козацтва, утвердження принципів 
гуманізму та демократії нашої нації, нескореної у своєму прагненні до державності: 
 

1. Організувати проведення циклу тематичних заходів інформаційно-
просвітницького змісту, а саме: науково-практичні конференції, усні журнали, уроки 
мужності, історичні читання, бесіди, літературно-мистецькі композиції, «круглі столи», 
біографічні виставки, екскурсії тощо за участю науковців, письменників, громадських 
діячів, ветеранів національно-визвольної боротьби. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 
міської ради  
Упродовж 2016 року 

 
2. Оформити документальні і фотовиставки, стенди, бібліографічні огляди 

літератури, експозиції у музеях, навчальних закладах міста з нагоди Року козацької 
слави на честь Дмитра Вишневецького (Байди). 

Відділи освіти, молоді і спорту, культури, 
туризму та релігій Бережанської міської ради  
Упродовж 2016 року 

 
3. Забезпечити участь учнівських етнографічних колективів у Всеукраїнському 

фестивалі мистецьких колективів «Байда», Всеукраїнському етапі краєзнавчої 
експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна» за напрямком «Козацькому 
роду нема переводу» 

Відділи освіти, молоді і спорту, культури, 
туризму та релігій Бережанської міської ради  
Упродовж 2016 року 

 
4. Провести міську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» 

(«Джура»), приурочену відзначенню Року козацької слави на честь Дмитра 
Вишневецького (Байди). 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 
міської ради  
Травень – червень 2016 року 

 
5. Організувати спільно з громадськими, молодіжними організаціями 

патріотичного спрямування впорядкування та утримання в належному стані 
пам’ятників, козацьких могил, інших поховань, облаштування місць, пов’язаних із 
героїчним сучасним і минулим національно-визвольної боротьби українського 
народу. 



Відділи житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури, освіти, 
молоді і спорту Бережанської міської ради  
до 10 квітня 2016 року 

 
 

      Заступник міського голови                             О.М.ЗАХАРКІВ 

 

 

 


