
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

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

від  21 листопада  2016  р.                    №  467 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про заходи у м. Бережани у зв’язку з 
Днем пам’яті жертв голодоморів 
 

 Відповідно до Указу Президента України від 01 листопада 2016 року №480/2016 
«Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів», на виконання розпорядження 
голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 14 листопада 2016 року 
№652-од «Про Заходи в області у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів» та з метою 
гідного вшанування пам’яті жертв, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом, 
геноциду Українського народу – голодомору 1932-1933 років, а також голодоморів 1921-
1922, 1946-1947 років в Україні:  

 
1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення в місті Бережани 

заходів  у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів у складі згідно з додатком 1 
(додається). 

2. Затвердити заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів в місті 
Бережани (далі - заходи), згідно з додатком 2 (додається). 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених 
цим розпорядженням, та про проведену роботу інформувати відділ культури, туризму 
та релігій міської ради до 29 листопада 2016 року.  

4. Відділу культури, туризму та релігій міської ради забезпечити координацію 
роботи та узагальнення матеріалів щодо реалізації заходів і про виконання 
розпорядження інформувати управління з питань внутрішньої політики, релігій та 
національностей обласної державної адміністрації до 01 грудня 2016 року.  

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

 
 
 

  Міський голова     В.Я. МУЗИЧКА 

              Мельничук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 1 
                                                   до розпорядження міського голови  

                               від 21.11.2016 р. № 467 
 

СКЛАД 
організаційного комітету з підготовки та проведення 

в місті Бережани заходів у зв’язку з Днем пам’яті  
жертв голодоморів 

 
 

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 
 

ЗІНЧУК 
Лілія Василівна 
 

- директор Бережанського міського музею книги 

МЕЛЬНИЧУК  
Олена Віталіївна 

- начальник відділу культури, туризму та релігій 
міської ради 
 

МИХАЛЬЧУК 
Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту міської 
ради 
 

ХАЛУПНИК 
Зіновій Онуфрійович 

- начальник відділу житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
міської ради 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Додаток 2 
                                                   до розпорядження міського голови  

                                                                           від 21.11.2016 р. № 467 

 

ЗАХОДИ 
 у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів 

у місті Бережани 
 

 1. Провести у День пам’яті жертв голодоморів панахиду, мітинг-реквієм та акцію 
«Засвіти свічку!» на площі Ринок у місті Бережани за участю представників органів 
місцевого самоврядування,  органів виконавчої влади та об’єднань громадян, 
громадськості, учнівської молоді. 

 Відділи культури, туризму та релігій, освіти, молоді і   
спорту міської ради 

                                                         26 листопада 2016 року 
 

 2. Оголосити 26 листопада 2016 року о 16.00 год. хвилину мовчання для 
вшанування пам’яті жертв голодоморів. 

Виконавчий комітет міської ради 
                                                         26 листопада 2016 року 
 

3. Організувати приспущення на території міста Бережани Державного Прапора 
України, обмежити проведення розважальних заходів.  

   Виконавчий комітет міської ради 
                                                  26 листопада 2016 року 
 
4. Провести інформаційні, освітні, патріотично-виховні та культурно-мистецькі 

заходи в закладах культури та навчальних закладах міста Бережани, присвячені 
вшануванню пам’яті жертв голодоморів.  

 Відділи культури, туризму та релігій, освіти, молоді і   
спорту міської ради 

                                                23-30  листопада 2016 року 
 
5. Оформити тематичні кутки, стенди, книжкові виставки у навчально-виховних 

закладах, закладах культури міста Бережани, міському музеї книги.  
Відділи культури, туризму та релігій, освіти, молоді і 
спорту міської ради 

                                               21-30  листопада 2016 року 
 

6. Вжити заходів із забезпечення громадського порядку, безпеки громадян під час 
проведення заходів у зв’язку з днем пам’яті жертв голодоморів. 
                                                          Бережанський   відділ  поліції   Головного  управління    
                                                          Національної поліції України в Тернопільській області  

                                                26 листопада 2016 року 
 
 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 
 


