
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

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

від 09 червня 2016 р.                              №  248 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

Про заходи щодо реалізації в місті 
Бережани у 2016 році Національної стратегії 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016-2020 роки 
 

На виконання пункту З статті 6 Указу Президента України від 26 лютого 2016 
року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», 
розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 01 
червня 2016 року №343-од «Про заходи щодо реалізації в області у 2016 році 
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 
2016-2020 роки», керуючись ст.ст. 12, 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою створення сприятливих умов для розвитку 
громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування на засадах 
партнерства: 

 
1. Затвердити План заходів щодо реалізації в місті Бережани у 2016 році 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 
2016 - 2020 роки (далі - План заходів), що додається. 

2. Відповідальним виконавцям здійснити реалізацію Заходів та про стан його 
виконання інформувати Бережанську міську раду до 05 грудня 2016 року. 

3. Бережанській міській раді забезпечити координацію роботи щодо виконання 
Заходів та про стан виконання інформувати управління з питань внутрішньої 
політики, релігій та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації 
до 15 грудня 2016 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови Захарківа О.М. 
 

                 В.о. міського голови      П.П. АДАМОВИЧ 
 

                           Захарків О.М. 

                          Савочка В.І. 

 

 



 

         ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови  
 від 09.06.2016 року № 248 

 
 

План заходів  
щодо реалізації в місті Бережани у 2016 році Національної  
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства  

в Україні на 2016 - 2020 роки 
 

1. Включити до навчальних програм загальноосвітніх, вищих навчальних 
закладів курсів і тем з питань розвитку громадянського суспільства. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 
міської ради, ВП НУБіП «Бережанський 
агротехнічний інститут»  
Упродовж 2016 року 

 
2. Сприяти запровадженню на рівні органів місцевого самоврядування 

громадської експертизи їх діяльності та діяльності їх посадових осіб, комунальних 
підприємств, організацій та установ. 

Виконавчий комітет Бережанської міської 
ради  
Упродовж 2016 року 

 
3. Провести Єдиний день інформування населення міста Бережани з тематики 

розвитку громадянського суспільства та посилення соціального партнерства. 
Виконавчий комітет Бережанської міської 
ради  
Упродовж 2016 року 

 
4. Сприяти розвитку в місті Бережани волонтерської діяльності. 

Виконавчий комітет, відділи освіти, молоді і 
спорту, культури, туризму та релігій 
Бережанської міської ради  
Упродовж 2016 року 

               
 
               Заступник міського голови    О.М.ЗАХАРКІВ 

 

 


