
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 08  вересня  2017 р.                                                              № 508 

 

Про заходи у місті Бережани 

 у зв’язку з 85-ми роковинами  

Голодомору 1932-1933 років в Україні 

 

Відповідно Указу Президента України від 26 листопада 2016 року 

№523/2016 «Про заходи у зв’язку з  85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 

років в Україні – геноциду Українського народу», Плану організації виконання 

Указу Президента України від 26 листопада 2016 року №523/2016 «Про заходи у 

зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду 

Українського народу», схваленого на засіданні Кабінету міністрів України 30 

листопада 2016 року (протокол №54), на виконання розпорядження голови 

Тернопільської обласної державної адміністрації від 19 грудня 2016 року №748-

од «Про заходи в області у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 

років в Україні», з метою забезпечення належної організації та проведення у 

2017 і 2018 роках заходів із вшанування пам’яті жертв 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 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в 

Україні у складі згідно з додатком.  

2. Затвердити заходи у зв’язку з  85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 

років в Україні (далі - заходи), що додаються. 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію заходів, 

затверджених цим розпорядженням, та про проведену роботу інформувати 

загальний відділ міської ради до 28 листопада 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 грудня 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 08.09.2017 № 508 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення в місті Бережани 

заходів у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору  

1932-1933 років в Україні 

 

 

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 

 

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 

МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 

- начальник відділу культури, туризму та релігій 

міської ради 

 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

міської ради 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 
 

 

 

                                   



                                    Додаток 2 

                                                    до розпорядження міського голови  

                               від 08.09.2017 № 508 
 

ЗАХОДИ 

 заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору  

1932-1933 ів в Україні 

 

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 та органів виконавчої влади, 

об’єднань громадян, громадськості, духовенства, учнівської та студентської 

молоді. 

Заступник міського голови Захарків О.М., відділи 

культури, туризму та релігій, освіти, молоді і 

спорту міської ради. 

25 листопада 2017 року,  

24 листопада 2018 року. 

 

2. Оголосити 25 листопада 2017  і 24 листопада 2018 року  о 16.00 год. 

хвилину мовчання для вшанування пам’яті жертв голодоморів. 

                                             Виконавчий комітет міської ради. 

25 листопада 2017 року,  

24 листопада 2018 року. 

 

3. Організувати приспущення на території міста Бережани Державного 

Прапора України, обмежити проведення розважальних заходів.  

Заступник міського голови Захарків О.М.,  

25 листопада 2017 року,  

24 листопада 2018 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 в Україні.   

Відділи культури, туризму та релігій, освіти, 

молоді і спорту міської ради. 

                                          Листопад 2017, 2018 років. 

 

5. Оформити книжково-ілюстративні виставки, присвячені вшануванню 

пам’яті жертв голодоморів в Бережанському міському музеї книги. 

Відділ культури, туризму та релігій міської ради, 

Бережанський міський музей книги. 

                                         Листопад 2017, 2018 років.  

 



6. Організувати  здійснення заходів щодо інформування суспільства про 

події, пов’язані з Голодомором 1932-1933 років в Україні – геноцидом 

Українського народу, вчиненими комуністичним тоталітарним режимом. 

Заступник міського голови Захарків О.М. 

                                         Упродовж  2017, 2018 років. 

 

7. Сприяти реалізації ініціатив громадськості, громадян, спрямованих на 

збереження та відновлення національної пам’яті, єднання суспільства, у 

проведенні пошукових робіт, встановлення місць поховань жертв голодоморів в 

Україні, вшануванні їх пам’яті, проведенні відповідної науково-дослідної та 

інформаційної діяльності. 

 Заступник міського голови Захарків О.М.,  

 відділ культури, туризму та релігій міської ради 

                                          Упродовж  2017, 2018 років. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 


