
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

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

від 11 травня 2016 р.                              №  206 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про відзначення 20-їрічниці 
Конституції України  

 
Відповідно до Указу Президента України від 15 березня 2016 року № 94/2016 

«Про відзначення 20-ї річниці Конституції України”», на виконання розпорядження 

голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 12 квітня 2016 року «Про 

відзначення в області 20-ї річниці Конституції України», з метою сприяння консолідації 

суспільства навколо ідеї проведення конституційної реформи, формування високого 

рівня правової свідомості та правової культури населення країни, виховання у громадян 

поважного ставлення до Основного Закону України:  

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення в місті Бережани 
20-ї річниці Конституції України у складі згідно з додатком 1 (додається).  

2. Затвердити заходи з підготовки та відзначення в місті Бережани 20-ї річниці 
Конституції України (далі - заходи), згідно додатку 2 (додається). 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених 
цим розпорядженням, та про проведену роботу інформувати відділ культури, туризму 
та релігій міської ради до 01 липня 2016 року.  

4. Відділу культури, туризму та релігій міської забезпечити координацію роботи та 
узагальнення матеріалів щодо реалізації заходів і про виконання розпорядження 
інформувати обласну державну адміністрацію до 05 липня 2016 року.  

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові міського голови  
Захаркуву О.М. 

 
          

             Міський голова                                          В.Я. МУЗИЧКА 

                 Тиманський О.С. 

                   Мельничук О.В. 

 

 

 

 



          Додаток 1 
                                                   до розпорядження міського голови  

                                                                від 11.05.2016 № 206 
 

СКЛАД 
організаційного комітету з підготовки та відзначення  

в місті Бережани 20-ї річниці Конституції України  
 

МУЗИЧКА  
Володимир Ярославович 

-  міський голова м. Бережани, голова 
організаційного комітету 
 
 

ЗАХАРКІВ 
Олег Мирославович 

- заступник міського голови, заступник голови 
організаційного комітету 
 

ХОМЕЦЬКА  
Ірина Михайлівна 

- провідний спеціаліст відділу культури, туризму та 
релігій міської ради, секретар організаційного 
комітету 
 

Члени організаційного комітету 
 

КОКОВІН 
Олександр Володимирович 
 

- начальник відділу культури, національностей, 
релігій і туризму районної державної адміністрації 
(за згодою) 

МЕЛЬНИЧУК  
Олена Віталіївна 

- начальник відділу культури, туризму та релігій 
міської ради 
 

МИХАЛЬЧУК 
Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту міської 
ради 
 

СОКОЛОВСЬКА 
Алла Іванівна 

- голова Бережанської міської громадської 
організації ”Рідне місто” 

 
 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                Додаток 2 
                                                   до розпорядження міського голови  

                                                                               від 11.05.2016 № 206 
 

ЗАХОДИ 
 з підготовки та відзначення в місті Бережани 

 20-ї річниці Конституції України 
 

 1. Провести культурно-мистецький захід на площі Ринок міста Бережани, 

присвячений 20-й річниці Конституції України, за участю представників органів 

місцевого самоврядування, органів місцевої виконавчої влади, громадських організацій, 

учасників антитерористичної операції та учасників Революції Гідності.  

Відділи культури, туризму та релігій, освіти, молоді і 

спорту міської ради 

                                                        28 червня 2016 року 

 2. Провести інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на єднання 

суспільства, зміцнення громадянського взаєморозуміння у питаннях національної 

історії, становлення демократичної держави, донесення до широкої аудиторії 

інформації про історію конституціоналізму в Україні, основні напрямки удосконалення 

Конституції України, напрацювання у сфері конституційної реформи.  

Відділи культури, туризму та релігій, освіти, молоді і 

спорту міської ради 

                                              Травень - червень 2016 року.  

3. Провести у навчальних закладах міста Бережани тематичні заходи з правового 

виховання учнівської та студентської молоді, організувати в міському музеї книги 

фотодокументальні виставки, присвячені історії національного законотворення.  

Відділи культури, туризму та релігій, освіти, молоді і 

спорту міської ради 

                                              Травень, червень 2016 року 

4. Вжити заходів із забезпечення громадського порядку, безпеки громадян під час 

проведення заходів з нагоди 20-ї річниці Конституції України.  

                                           Відділ з питань цивільного захисту                  
                                           населення, взаємодії з                                                                    
                                           правоохоронними органами,  
                                           мобілізаційної роботи міської ради 
 
                                           26 червня 2016 року 

 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
 


