
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  19 червня  2017 р.                                                              № 327 

 

Про відзначення 21-ї річниці 

Конституції України  

 

Відповідно до Указу Президента України від 20 квітня 2017 року 

№111/2017 «Про відзначення 21-ї річниці Конституції України», на виконання 

розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 12 

травня 2017 року «Про відзначення в області 21-ї річниці Конституції України», 

враховуючи провідну роль Основного Закону України для розвитку правової 

системи держави:  

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення в місті 

Бережани 21-ї річниці Конституції України у складі згідно з додатком 1, що 

додається.  

2. Затвердити заходи з підготовки та відзначення в місті Бережани 21-ї 

річниці Конституції України (далі - заходи), згідно додатку 2, що додаються. 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію заходів, 

затверджених цим розпорядженням, та про проведену роботу інформувати 

відділ культури, туризму та релігій міської ради до 30 червня 2017 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 

липня 2017 року.  

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 

міського голови  ЗАХАРКІВУ О.М. 

 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                   
                       

   Захарків О.М. 
  

 

 



                                            Додаток 1 

                                                   до розпорядження міського голови  

                                від 19.06.2017 р. № 327 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та відзначення  

в місті Бережани 21-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 

 

ЗІНЧУК                                      

Лілія Василівна                           

- директор Бережанського міського музею 

книги; 

 

КАЛИНЮК 

Василь Михайлович 

 

- виконувач обов’язків директора Комунального 

закладу «Бережанська міська бібліотека імені 

Богдана Лепкого»; 

 

МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 

- начальник відділу культури, туризму та релігій 

міської ради; 

 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

міської ради; 

 

ФІДЗЯК 

Уляна Несторівна 

- директор міського будинку культури 

«Просвіта». 

   

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 



                                                                                    Додаток 2 

                                                   до розпорядження міського голови  

                                               від 19.06.2017 р. № 327 

 

 

ЗАХОДИ 

 з підготовки та відзначення в місті Бережани 

 21-ї річниці Конституції України 

 

 1. Провести культурно-мистецький захід у міському будинку культури 

«Просвіта», присвячений 21-й річниці Конституції України, за участю 

представників органів місцевого самоврядування, органів місцевої виконавчої 

влади, громадськості.  

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

                                                   27 червня 2017 року 

 

 2. Провести у закладах культури, закладах для дітей та молоді міста 

Бережани інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на роз’яснення норм 

Конституції України, її значення у становленні демократичної та правової 

держави, формування правової культури громадян.  

Відділи культури, туризму та релігій, освіти, 

молоді і спорту міської ради 

                                        Червень 2017 року.  

 

3. Організувати роботу щодо розміщення на правах соціальної реклами 

відповідної інформації з нагоди відзначення 21-ї річниці прийняття Конституції 

України.  

                                            Заступник міського голови Захарківв О.М., 

                                               спеціаліста І категорії з питань інформаційної  

                                                діяльності та зв’язків з громадськістю  міської  

                                            ради Дулько Х.І. 

                                            До 28 червня 2017 року 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 
 


