
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  06  березня  2017 р.                                                              № 111 
 

Про підготовку та проведення в місті 

Бережани Всеукраїнської благодійної 

акції «Серце до серця» 

 

Керуючись ст.ст.12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання розпорядження голови Тернопільської обласної 

державної адміністрації від 24 лютого 2017 року №101-од «Про підготовку та 

проведення в області Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця», 

відповідно до міської програми «Молодь. Бережани» на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням Бережанської міської ради від 24 березня 2016 року 

№165, з метою збереження здоров’я дітей, забезпечення їхнього доступу до 

високоякісних медичних послуг, формування у молоді загальнолюдських 

цінностей та активізації молодіжного волонтерського руху: 

 

1. Провести міський етап ХІІ щорічної Всеукраїнської благодійної акції 

«Серце до серця» з 09 березня по 09 квітня 2017 року з фіналом проведення 

акції 08-09 квітня 2017 року. 

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення в місті 

Бережани Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця», згідно додатку 1 

(додається). 

3. Затвердити заходи з підготовки та проведення в місті Бережани 

Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця», згідно додатку 2 

(додається). 

4. Відділам освіти, молоді і спорту, культури, туризму та релігій, службі у 

справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми Бережанської 

міської ради: 

1) забезпечити проведення Всеукраїнської благодійної акції «Серце до 

серця» в місті Бережани; 

2) здійснити реалізацію заходів з підготовки та проведення 

Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» та про стан їх виконання 

інформувати Бережанську міську раду до 15 квітня 2017 року. 



5. Заступнику міського голови Захарківу О.М. забезпечити координацію 

роботи з підготовки та проведення благодійної акції і про стан виконання 

інформувати відділ сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної 

адміністрації до 23 квітня 2017 року. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                   
                               

Максимчак О.В. 

Савочка В.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до розпорядження міського 

голови від 06.03.2016 р. № 111. 
 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення в місті Бережани 

Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» 

 

ЗАХАРКІВ  

Олег Мирославович 

- заступник міського голови міста Бережани, 

голова організаційного комітету 

 

САВОЧКА 

Володимир Іванович 

- головний спеціаліст відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради, секретар 

організаційного комітету 

Члени організаційного комітету 

МАКСИМЧАК  

Оксана Василівна  

- начальник служби у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми 

 

МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 

-  начальник відділу культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

 

МИХАЛЬЧУК  

Галина Василівна 

-  начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

 

ПИЛИПИШИН 

Світлана Ігорівна 

- директор ВП НУБіП «Бережанський 

агротехнічний коледж» (за згодою) 

 

СОКОЛОВСЬКА  

Алла Іванівна 

-  голова Бережанської міської громадської 

організації «Рідне місто» (за згодою) 

 

ТКАЧИК 

Галина Львівна 

- завідувач методичного кабінету відділу освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    О.С.ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток 2 до розпорядження міського 

голови від 06.03.2016 р. № 111. 
 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки та проведення в місті Бережани Всеукраїнської 

благодійної акції «Серце до серця» 
 

1. Організувати загони волонтерів та організувати їх роботу під час 

проведення Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». 

Відділ освіти, молоді і спорту, служба у 

справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми Бережанської 

міської ради 

Березень-квітень 2017 року 

 

2. Залучити до проведення акції учнів позашкільних навчальних закладів, 

студентів вищих навчальних закладів, лідерів молодіжних та дитячих 

громадських організацій. 

Відділ освіти, молоді і спорту, служба у 

справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми Бережанської 

міської ради 

Березень-квітень 2017 року 

 

3. Провести навчання волонтерів Всеукраїнської благодійної акції «Серце 

до серця». 

Відділ освіти, молоді і спорту, служба у 

справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми Бережанської 

міської ради 

Березень 2017 року 

 

4. Організувати проведення Всеукраїнської благодійної акції «Серце до 

серця» в загальноосвітніх, позашкільних та вищих навчальних закладах міста. 

Відділ освіти, молоді і спорту, служба у 

справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми Бережанської 

міської ради, ВП НУБіП «Бережанський 

агротехнічний інститут» 

09 березня - 09 квітня 2017 року 

 

5. Залучити до проведення Всеукраїнської благодійної акції «Серце до 

серця» зацікавлені підприємства, установи та організації. 



Виконавчий комітет Бережанської міської 

ради 

09 березня - 09 квітня 2017 року 

 

6. Забезпечити підготовку та проведення під час Всеукраїнської 

благодійної акції “Серце до серця” благодійних концертів за участю дитячих і 

молодіжних колективів. 

Відділи культури, туризму та релігій, освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради 

09 березня - 09 квітня 2017 року 

 

7. Організувати в рамках Всеукраїнської благодійної акції «Серце до 

серця» проведення спортивних змагань та конкурсів. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

09 березня - 09 квітня 2017 року 

 

8. Організувати під час проведення Всеукраїнської благодійної акції 

«Серце до серця» конкурси плакатів, малюнків, ігротеки, виставки, благодійні 

ярмарки у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах міста. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

09 березня - 09 квітня 2017 року 

 

9. Провести роз’яснювальну роботу щодо мети та актуальності 

проведення Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» серед широких 

верств населення, підприємців, громадських та благодійних об’єднань. 

Виконавчий комітет, відділ освіти, молоді і 

спорту, служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми 

Бережанської міської ради 

Березень-квітень 2017 року 

 

10. Забезпечити висвітлення підготовки та проведення благодійної акції у 

засобах масової інформації. 

Виконавчий комітет, відділ освіти, молоді і 

спорту, служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми 

Бережанської міської ради 

Березень-квітень 2017 року 
 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    О.С.ТИМАНСЬКИЙ 

 

 


