
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 15 червня  2018 р.                   м. Бережани                                              № 130-р 

 

Про організацію та проведення  

Дня молоді в місті Бережани   

 

Відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 року №323/94 

«Про День молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 

р. №148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» (зі змінами), на виконання обласної програми «Молодь 

Тернопільщини» на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Тернопільської 

обласної ради від 3 березня 2016 року №105, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 11 червня 2018 року №460-од «Про організацію та 

проведення Дня молоді в області», міської програми «Молодь. Бережани» на 

2016-2020 роки», затвердженої рішенням Бережанської міської ради від 24 

березня 2016 року №165, керуючись ст.ст. 12, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою відзначення Дня молоді в місті Бережани 

та привернення уваги молоді до проблем розбудови правової держави і 

залучення її до державотворчих процесів:  

 

1. Затвердити заходи з організації та проведення Дня молоді в місті 

Бережани (далі - Заходи), що додаються. 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити організацію Заходів та про стан 

їх виконання інформувати відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради до 20 липня 2018 року. 

3. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради забезпечити 

координацію роботи щодо виконання Заходів та про стан виконання 

інформувати відділ сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної 

адміністрації до 01 серпня 2018 року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Захарківа О.М. 

 
 

В.о. міського голови                        П.П.АДАМОВИЧ   
 
    Савочка В.І.                



                     Додаток  

до розпорядження міського голови  

від  18.06.2018 року №130-р 

 

ЗАХОДИ 

з організації та проведення Дня молоді в місті Бережани 

 

1. Провести урочисте зібрання та відзначення представників молодіжного 

активу, лідерів молодіжних громадських організацій, учнівської та студентської 

молоді. 

Відділи освіти, молоді і спорту, культури, 

туризму та релігій Бережанської міської 

ради спільно з молодіжними 

громадськими організаціями 

          Червень 2018 року 

 

2. Організувати проведення спортивно-масових заходів з літніх видів 

спорту. 

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради  

 Червень – липень 2018 року 

 

3. Забезпечити участь членів молодіжних громадських організацій та 

органів студентського самоврядування в: 

1) обласному молодіжному форумі 

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради  

              Червень 2018 року 

 

2) турнірі з пейнтболу серед молодіжних громадських організацій «Кубок 

Шухевича – 2018»; 

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради  

23 червня 2018 року 

 

3) молодіжній акції «Містечко мультиспорту»; 

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради  

24 червня 2018 року 

 

4) циклі тренінгів «Тиждень креативного підприємництва»; 

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради спільно з 

молодіжними громадськими 

організаціями  

22-29 червня 2018 року 



5) краєзнавчо-патріотичному таборі для дітей та юнацтва «З Україною в 

серці»; 

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради  

28 червня – 7 липня 2018 року 

 

6) молодіжному сплаві річкою Дністер для кращих волонтерів «Ріка 

сердець»; 

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради  

Червень 2018 року 

 

7) регіональному етапі Міжнародного мульти-фестивалю «Студентська 

республіка – 2018»; 

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради  

23 червня 2018 року 

 

4. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації та тематичних 

публікацій про кращих молодих людей міста Бережани та проведення Дня 

молоді в місті Бережани. 

Відділи освіти, молоді і спорту, культури, 

туризму та релігій, служба дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради  

   Червень – липень 2017 року 

 

 

Керуючий справам (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                             О.С. ТИМАНСЬКИЙ    

                         


