
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 24 січня  2018 р.                   м. Бережани                                               № 11-р 

 

Про відзначення у м. Бережани у 

2018 році 1030-річчя хрещення 

Київської Русі-України 

 

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

відповідно до Указу Президента України від  08 серпня 2017 року №214/2017 

«Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-

України»,  на виконання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 27 вересня 2017 року №596-од «Про відзначення в області у 

2018 році 1030-річчя хрещення Київської Русі-України», з метою підготовки та 

відзначення у 2018 році в місті Бережани 1030-річчя хрещення Київської Русі-

України:  

 

1. Утворити організаційний комітет з відзначення в місті Бережани у 2018 

році 1030-річчя хрещення Русі-України  у складі згідно з додатком. 

2. Затвердити заходи з відзначення у 2018 році 1030-річчя хрещення 

Київської Русі-України (далі - заходи), що додаються. 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію заходів, 

затверджених цим розпорядженням, та про проведену роботу інформувати 

загальний відділ міської ради до 20 грудня 2018 року.  

4. Відділу культури, туризму та релігій 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  30 грудня 2018 року.  

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 

міського голови  ЗАХАРКІВУ О.М. 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                   
                         

    Мельничук О.В. 

                      

 

                     

 



                  Додаток   

до  розпорядження  міського  голови  

від  24  січня  2018 р.  № 11-р   

  

 

СКЛАД 

організаційного комітету з відзначення в місті Бережани 

 у 2018 році 1030-річчя хрещення Русі-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 

 

БОЙКО 

Марія Іванівна 

 

- заступник міського голови 

ГОНЧАР 

Петро Васильович 

 

- секретар міської ради 

МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 

- начальник відділу культури, туризму та релігій 

міської ради 

 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

міської ради 

 

о. Володимир  

ЗАЙЧУК 

 

- протоієрей Української Православної церкви 

Київського патріархату  (за згодою)  

о. Іван                                 

 СІВЕРСЬКИЙ  

 

- благочинний Української Православної церкви 

Київського патріархату  митрофорний 

протоієрей (за згодою) 

 

о. Микола                          

ЗОРЕННИЙ  

 

- митрофорний протоієрей Української 

Православної церкви Київського патріархату 

(за згодою) 

 

 



о. Михайло  

БУГАЙ 

- протопресвітер Бережанського деканату 

Тернопільсько-Зборівська архиєпархії 

Української Греко-Католицької церкви  

(за згодою) 

   

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                 О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                               Розпорядження міського голови 

                                                               від 24.01.2018 р. № 11-р 

 

 

ЗАХОДИ 

 з відзначення у 2018 році 1030-річчя хрещення Київської Русі-України 

 
1. Провести урочисте зібрання з нагоди відзначення 1030-річчя хрещення 

Київської Русі-України на хресну ходу за участю релігійних організацій, 

депутатів рад усіх рівнів, представників політичних партій, громадських 

організацій, освітніх та культурно-освітніх установ, громадськості. 

  Відділ культури, туризму та релігій міської ради    

 Липень 2018 року 

 

2. Провести у клубних закладах та міській бібліотеці спільно з 

релігійними громадами, духовенством тематичні заходи, присвячені 1030-

річчю хрещення Київської Русі. 

 Відділ культури, туризму та релігій міської ради 

 2018 рік 

 

3. Організувати та провести в навчальних закладах міста Бережани 

конференції, тематичні уроки, виховні години, засідання «круглих столів», 

бесіди, лекції, семінарські заняття, конкурси рефератів, стінних газет, 

малюнків, присвячених відзначенню 1030-річчя хрещення Київської Русі. 

  Відділ освіти, молоді і спорту міської ради 

                                                 2018 рік 
  

       4. Взяти участь у підготовці та виданні каталогу зруйнованих храмів і 

монастирів Тернопілля та інших сакральних пам’яток.   

 Відділ культури, туризму та релігій міської ради 

                                                 2018 рік 

 

5. Сприяти проведенню ремонтних та реставраційних робіт 

архітектурних та сакральних пам’яток, пов’язаних з історією християнства.  

Виконавчий комітет міської ради, відділ культури, 

туризму та релігій міської ради  

                                                2018 рік 

 

 

 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 


