
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 07  вересня  2017 р.                                                              № 504 

 

Про відзначення у м. Бережани 75-ї 

річниці утворення Української 

Повстанської Армії 

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення Тернопільської обласної ради від 30 листопада 2016 року 

№391 «Про відзначення у 2017 році в Тернопільській області 75-ої річниці 

утворення Української Повстанської Армії», на виконання розпорядження 

голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 19 грудня 2016 року 

№743-од «Про відзначення в області 75-ї річниці утворення Української 

Повстанської Армії»,  враховуючи значний вклад ветеранів Української 

Повстанської Армії у боротьбу за незалежність Української держави:  

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення  в місті 

Бережани 75-ї річниці утворення Української Повстанської Армії у складі згідно 

з додатком 1 (додається). 

2. Затвердити заходи з підготовки та відзначення в місті Бережани 75-ї 

річниці утворення Української Повстанської Армії (додаток 2 ), що додаються. 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію заходів, 

затверджених цим розпорядженням, та про проведену роботу інформувати 

загальний відділ міської ради до 30 жовтня 2017 року.  

4. Загальному відділу міської ради забезпечити узагальнення матеріалів 

щодо реалізації заходів і про виконання розпорядження інформувати управління 

з питань внутрішньої політики, релігій та національностей обласної державної 

адміністрації до  01 листопада 2017 року.  

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові міського 

голови  Захарківу О.М. 

 

      Міський  голова                                                            В.Я. МУЗИЧКА                   
                               

          Захарків О.М. 

         Мельничук О.І. 

                                  



                                     Додаток 1 

                                                    до розпорядження міського голови  

                               від 07.09.2017 № 504 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та відзначення 

з підготовки та відзначення  в місті Бережани 75-ї річниці утворення 

Української Повстанської Армії 

 

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 

 

БОЙКО 

Марія Іванівна 

 

- заступник міського голови; 

ВАКИРЯК 

Роман Васильович 

 

- керівник юнацького куреня Бережанської  

станиці національної скаутської організації 

України «Пласт» (за згодою)» 

 

ГОНЧАР 

Петро Васильович 

 

- секретар міської ради» 

ЗАЙЧУК 

Володимир Миколайович 

 

- завідувач відділу гуманітарної освіти 

виховання і студентських прав ВП НУБІП 

України «Бережанський агротехнічний 

інститут» (за згодою); 

 

ЗІНЧУК 

Лілія Василівна 

 

- директор Бережанського міського музею 

книги; 

КІЗИМА  

Марія Володимирівна 

 

- начальник фінансового управління міської 

ради; 

МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 

- начальник відділу культури, туризму та релігій 

міської ради; 

 

 



МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

міської ради; 

 

СОЛОМКО 

Ігор Васильович 

 

- начальник управління соціального захисту 

населення Бережанської районної державної 

адміністрації (за згодою). 

 

   

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



                                    Додаток 2 

                                                    до розпорядження міського голови  

                               від 07.09.2017 № 504 
 

ЗАХОДИ 

 з підготовки та відзначення в місті Бережани 75-ї річниці утворення 

Української Повстанської Армії 

 

1. Провести у місті Бережани меморіальні, урочисті та культурно-

мистецькі заходи, присвячені до Дня захисника України, 75-ї річниці утворення 

Української Повстанської Армії та  Дня українського козацтва за участю 

представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

борців за незалежність України, учасників антитерористичної операції, 

представників громадських об’єднань, волонтерських рухів, молоді, духовенства. 

Відділи культури, туризму та релігій, освіти, 

молоді і спорту міської ради 

14 жовтня 2017 року 

 

2. Організувати покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків 

воїнам УПА, борцям за незалежність України. 

                                                    Відділи культури, туризму та релігій,  

                                                    освіти, молоді і спорту міської ради 

14 жовтня 2017 року 

 

3. Забезпечити  вирішення організаційних питань щодо участі  

аматорських художніх колективів, майстрів мистецтв та творчих колективів 

закладів культури, навчальних закладів міста Бережани у творчому звіті 

Бережанського району до Дня захисника України, Дня Української 

Повстанської Армії, Дня українського козацтва. 
Виконавчий комітет міської ради, відділ 

культури, туризму та релігій міської ради 

                                                   14 жовтня 2017 року 

 

4. Провести зустрічі керівництва міської ради з учасниками національно-

визвольної боротьби, ветеранами ОУН-УПА з врученням їм грамот та грошової 

допомоги.  

Заступник міського голови Захарків О.М., 

фінансове управління міської ради 

                                          Жовтень 2017 року 

 

5. Провести в освітніх та культурних закладах міста Бережани цикл 

тематичних заходів інформаційно-просвітницького змісту про діяльність УПА на 

Бережанщині, визначний внесок її учасників у справу здобуття незалежності 

України за участю письменників, громадських діячів, ветеранів національно-

визвольної боротьби, очевидців подій. 



Відділи культури, туризму та релігій, освіти,            

молоді і спорту міської ради 

                                         Вересень, жовтень 2017 року 

 

6. Організувати проведення історико-пізнавальної конференції «Історія 

Нескорених», присвяченої 75-й річниці утворення Української Повстанської 

Армії. 

 Відділ культури, туризму та релігій 

 міської ради 

                                           12 жовтня 2017 року 

 

7. Оформити документальні виставки, фотовиставки, стенди у 

Комунальному закладі «Бережанська міська бібліотека імені Б.Лепкого», 

міському музеї книги, навчальних закладах міста, що відображають боротьбу 

ОУН-УПА на теренах Бережанщини за здобуття Україною незалежності. 

                                           Відділи культури, туризму та релігій, освіти      

                                           молоді і спорту міської ради 

                                           Вересень, жовтень 2017 року 

 

          8. Організувати проведення міського фестивалю-конкурсу патріотичної 

поезії, прози,живопису, графіки та фотографії «Свята Покрова». 

                                           Відділ освіти молоді і спорту міської ради 

                                           Жовтень 2017 року 

 

9. Провести міську спартакіаду допризовної молоді, присвячену 75-й 

річниці утворення Української Повстанської Армії.  

                                           Відділ освіти молоді і спорту міської ради 

                                           Жовтень 2017 року 

 

10. Підготувати та видати бібліографічний покажчик «УПА: сторінки 

історії» іншої друкованої продукції з нагоди 75-ї річниці утворення Української 

Повстанської Армії. 

Відділ культури, туризму та релігій  

міської ради 

Жовтень 2017 року 

11. Забезпечити в установленому порядку фінансування видатків на 

організацію та проведення заходів з нагоди відзначення 75-ї річниці утворення 

Української Повстанської Армії 

Заступник міського голови Захарків О.М., 

фінансове управління міської ради 

Упродовж 2017 року 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 


