
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 07 червня  2018 р.                   м. Бережани                                              № 123-р 

 

Про забезпечення виконання заходів із 

перепоховання полеглих в боях на горі 

Лисоня на меморіальному кладовищі 

жертв Першої світової війни 

 

Розглянувши «Протокол засідання оргкомітету з організації перепоховання 

останків тіл полеглих на горі Лисоня у 1916 р., ексгумованих у 2017 році» від 

05.06.2018 року, керуючись  п.п.11  п.«а» ст.30, п 4 п.«а» ст. 34, ст. 42  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 11, ст.20, ст. 21  Закону 

України «Про поховання та похоронну справу», рішенням виконавчого 

комітету Бережанської міської ради від 11.10.2017 року № 402 «Про 

перепоховання останків вояків битві на горі Лисоня»: 

 

1. Доручити  міському комунальному підприємству  «Господар» 

(Хомецький М.С.) здійснити перепоховання 8 останків  вояків, які загинули у  

битві на горі Лисоня в серпні-вересні 1916 року,  в історичній чистині 

кладовища    № 1 по вул. Лепких в м. Бережани, поряд з полеглими солдатами 

Австро-Угорської армії,  за рахунок коштів міського бюджету. 

2. Начальнику  відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

міської ради Ковалик С.В. та директору МКП «Господар» Хомецькому М.С.  

погодити кошторис ритуальних послуг на перепоховання останків тіл полеглих 

вояків на горі Лисоня. 

3.  Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

міської ради (Ковалик С.Ф.)  провести оплату за ритуальні послуги на 

перепоховання останків тіл полеглих вояків  на горі Лисоня, за рахунок коштів, 

виділених з міського бюджету на соціальний захист населення. 

4.  Для забезпечення заходів з перепоховання останків тіл полеглих  вояків 

на горі Лисоня у 1916 році доручити Бережанському міському підприємству 

«Господар» (Хомецький М.С.) : 

 - до 11 червня 2018 року виготовити кошторисну документацію на 

проведення  «Влаштування пішохідної доріжки на міському кладовищі по     

вул. Лепких в м. Бережани». 



- до 16 червня 2018 року провести роботи з влаштування пішохідної 

доріжки та   благоустрою території  міського кладовища  № 1 по вул. Лепких в 

м. Бережани  (в т.ч. впорядкувати дорогу від вхідних воріт до місця поховання; 

пофарбувати зовнішній фасад огорожі кладовища, викосити траву; 

впорядкувати огорожу меморіального кладовища жертв Першої світової війни, 

нанести букви на написах на офіційних пам’ятниках на меморіальному 

кладовищі); 

- 18 червня 2018 року провести викопування 8 могил та поховання  

останків вояків, які загинули у  битві на горі Лисоня. 

5. Заступнику міського голови Захарківу О.М. 18 червня 2018 року 

забезпечити встановлення на фоновій частині за місцем перепоховання банеру 

«Лисоня. Сторіччя звитяги» та озвучення  заходів на Бережанському 

кладовищі. 

6. Дане розпорядження винести на затвердження чергового засідання 

виконавчого комітету міської ради та чергової сесії міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника  міського голови Адамовича П.П. 

 

 

       Міський голова                                В.Я.МУЗИЧКА 

                Захарків О.М. 

             Тиманський О.С. 

 

 

 

 


