
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 25 січня  2018 р.                   м. Бережани                                               № 12-р 

 

Про проведення «Свята Зими» 

 у   м. Бережани 

 

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

метою відродження календарно-обрядових звичаїв нашого народу, традиційних 

зимових розваг, виховання любові до народних традицій, почуття гордості за 

свій рід, за свою націю:  

 

 1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення «Свята 

Зими» у м. Бережани у складі згідно з додатком 1, що додається.  

2. Затвердити заходи з підготовки та проведення «Свята Зими» у                

м. Бережани (далі - заходи), згідно додатку 2, що додаються. 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію заходів, 

затверджених цим розпорядженням.  

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 

міського голови  ЗАХАРКІВУ О.М. 

 

 

   Міський голова                      В.Я. МУЗИЧКА                   
                         

         Мельничук О.В. 

                      

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Додаток  1 

до  розпорядження  міського  голови  

від  25  січня  2018 р. № 12-р   

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення 

«Свята Зими» у м.Бережани 

 

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 

 

   

АДАМОВИЧ 

Петро Павлович 

 

- перший заступник міського голови    

БИЧ  

Марія Петрівна 

 

- директор позашкільного комунального 

навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» відділу освіти, молоді і 

спорту міської ради 

 

   

ЗОРИК 

Василь Петрович 

 

- директор Державного історико-архітектурного 

заповідника у місті Бережани (за згодою) 

 

   

МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 

- начальник відділу культури, туризму та релігій 

міської ради 

 

   

МИКИТЮК  

Ігор Васильович 

 

- директор Бережанської державної школи 

мистецтв 

   

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

міської ради 

 

   

      

ХАЛУПНИК 

Зіновій Онуфрійович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури 

міської ради 

   

 

 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 



                                                                                    Додаток  2 

до  розпорядження  міського  голови  

від  25  січня  2018 р. № 12-р   

 

 

ЗАХОДИ 

 з підготовки та проведення «Свята Зими» у м. Бережани 

 

 

1. Організувати проведення новорічно-різдвяної програми у парку біля 

замку Сенявських міста Бережани.  

Відділи культури, туризму та релігій, освіти, 

молоді і спорту міської ради 

                                                         04 лютого  2018 року 

 

2. Провести спортивно-розважальні ігри, забави, конкурси, традиційні 

зимові розваги для дітей та молоді з врученням призів та подарунків. 

Відділи культури, туризму та релігій, освіти, 

молоді і спорту міської ради 

                                                       04 лютого  2018 року 

 

3. Організувати «Змагання із зимової риболовлі» та відзначити    

нагородами переможців конкурсу. 

Апарат управління Бережанської міської ради, 

Бережанська районна громадська організація 

«Клуб Рибалок» 

                                                04 лютого 2018 року 

 

4. Вжити додаткових заходів із забезпечення благоустрою сцени та 

прилеглої території у парку біля замку Сенявських міста Бережани. 

Відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури Бережанської 

міської ради, Державний історико-

архітектурний заповідник у м.Бережани 

                                                       до 04 лютого 2018 року 

 

5. Забезпечити в установленому порядку фінансування видатків на 

організацію та проведення «Свята Зими» у м.Бережани.  

Виконавчий комітет міської ради, фінансове 

управління міської ради 

      до 04 лютого 2018 року 

 

 



6. Вжити заходів із забезпечення громадського порядку, безпеки 

громадян під час проведення «Свята Зими» у парку біля замку Сенявських        

м. Бережани. 

                                           Бережанський відділ поліції   

                                           ГУНП України в Тернопільській області  

                                                                4 лютого  2018 року 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
 

 


