
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

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

від  13 січня  2016  р.                    №  23 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про затвердження заходів з 
вшанування в м. Бережани пам’яті 
Івана Франка у зв’язку із 160-річчям 
від дня народження та із 100-річчям 
від дня його смерті 
 
 

На виконання Заходів з вшанування в області пам’яті Івана Франка у зв’язку із 
160-річчям від дня народження та із 100-річчям від дня його смерті, затверджених  
Тернопільською обласною державною адміністрацією від 06.01.2016 року №02-
1/01.02-08, керуючись ст.ст. 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  

 
1. Затвердити Заходи з вшанування в м. Бережани пам’яті Івана Франка у зв’язку 

із 160-річчям від дня народження та із 100-річчям від дня його смерті, згідно додатку 
(додається). 

2. Відповідальним виконавцям здійснити реалізацію Заходів. 
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бойко М.І 
 
 

     Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА 

                          Бойко М.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток  
до розпорядження міського голови  
від  13.01.2016 року № 23 

 
 

Заходи  
з вшанування в м. Бережани пам’яті Івана Франка у зв’язку із 160-річчям від дня 

народження та із 100-річчям від дня його смерті 
 
 

1. В закладах освіти оформити тематичні виставки літератури та провести зустрічі з 
літературознавцями на тему «Іван Франко та Тернопільщина». 

Відділ освіти, молоді і спорту             
Бережанської міської ради 
квітень-травень 2016 року 

 

2. В навчальних закладах провести бесіди, читання, інформаційно-просвітницькі 

години, засідання круглих столів, літературні читання, семінари з висвітлення 

життя і творчості Івана Франка. 

Відділи освіти, молоді і спорту, 

культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради  

квітень-травень 2016 року 

  

3. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, приурочених 

вшануванню пам`яті видатного українського письменника. 

Відділи освіти, молоді і спорту, 

культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради  

Впродовж року 

 

4. Дослідницька робота на тему: «Творчі звязки І.Франка з видатними 

бережанцями». 

Музей книги 

Січень-серпень 2016 року 

 

5. Тематичні уроки, екскурсії, присвячені життю та діяльності І.Я. Франка. 

Музей книги 

Впродовж року  

 

6. Створення тимчасового експозиційного вузла ««Творчі зв’язки І.Франка з 

видатними бережанцями». 

Музей книги 

Травень 2016 року  

 

7. Книжкова виставка «Рідкісна Франкіана» (з фондів музею), присвячена 100-річчю 

пам’яті І.Франка. 

Музей книги 

16-30 травня  2016 року 



 

8. Книжково-ілюстративна виставка «Іван Франко в мистецтві», присвячена 100-

річчю пам’яті Івана Франка. 

Музей книги 

 

16-30 травня  2016 року 

9. Франкові читання '2016, присвячені 160-річчю від дня народження та 100-річчю 

пам’яті Івана Франка (в рамках відзначення Міжнародного дня музеїв).  

Музей книги 

17 травня  2016 року 

 

10. Видання бібліографічного покажчика «Франкіана музею книги», присвяченого 

160-річчю від дня народження та 100-річчю пам’яті Івана Франка. 

Музей книги 

травень  2016 року 

 

11. Концерт, присвячений творчості І.Франка «Великий Каменяр». 

Народні, зразкові аматорські 

колективи, Бережанська державна 

школа мистецтв 

Травень 

 
 

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

 
 

 
 
                

 
 


