
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

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

від  19 квітня 2016 р.            № 174 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про затвердження плану заходів 
щодо забезпечення  Національного 
плану дій з виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, 
безпека» 
 
 

На виконання Заходів щодо забезпечення в області Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 
2020 року, затвердженого заступником голови Тернопільської обласної державної 
адміністрації від 24.03.2016 року №03-19/01.02-08, керуючись ст.ст. 12, 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

1. Затвердити Заходи щодо забезпечення в місті Бережани Національного 
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на 
період до 2020 року, згідно додатку (додається). 

2. Відповідальним виконавцям здійснити реалізацію Заходів та про стан його 
виконання інформувати Бережанську міську раду щорічно до 25 січня 2020 року. 

3. Заступнику міської голови Захаркуву О.М. забезпечити координацію роботи 
щодо виконання Заходів та про стан виконання інформувати департамент сім’ї, 
молоді, фізичної культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації 
щороку до 05 лютого 2020 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 
міського голови Адамовича П.П. 

 
 

          Міський голова         В.Я. МУЗИЧКА 

               Тиманський О.С. 

                Захаркыв О.М. 

 

 
 

 

 
 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Розпорядження міського голови  
 від 19.04.2016 оку № 174 

 
 

Заходи  
щодо забезпечення в місті Бережани Національного плану дій  

з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»  
на період до 2020 року 

 
 

1. Забезпечити участь в засіданнях обласної координаційної ради з питань 
сім’ї, гендерної рівності, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми. 

Служба дітей, надання соціальної допомоги 
сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 
міської ради  
Щоквартально 

 
2. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування у 

молоді стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності, протидії 
конфліктам та гендерному насильству. 

Служба дітей, надання соціальної допомоги 
сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 
міської ради  
Постійно 

 
3. Проводити оцінку потреб населення в умовах конфлікту в медичній, 

гуманітарній допомозі та забезпечити надання освітніх та соціальних послуг 
постраждалим від збройних конфліктів, гендерного насильства та торгівлі людьми. 

Служба дітей, надання соціальної допомоги 
сім’ям з дітьми та молоді, відділ освіти, 
молоді і спорту Бережанської міської ради  
Постійно 

 
 
            
               Заступник міського голови                             О.М.ЗАХАРКІВ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


