
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 09 грудня  2020 р.                   м. Бережани                                             № 6-р 

 

Про проведення святкування 

новорічних та різдвяних свят у  

м. Бережани 

 

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

метою підтримання календарно-обрядових звичаїв нашого народу, традиційних 

зимових розваг, виховання любові до народних традицій:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення 

святкування новорічних та різдвяних свят у м. Бережани у складі згідно з 

додатком 1,  що додається.  

2.    Затвердити заходи з підготовки та проведення святкування новорічних 

та різдвяних свят у м. Бережани (далі - заходи), згідно з додатком 2, що 

додається. 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію заходів, 

затверджених цим розпорядженням.  

4.  Заходи з проведення святкування новорічних та різдвяних свят у          

м. Бережани провести у відповідності до встановлених чинним законодавством 

карантинних обмежень. 

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 

міського голови  КУХАРУКУ С.Б. 

 

 

Міський голова                                                              Ростислав  БОРТНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Додаток 1     

до розпорядження міського голови 

від 09.12.2020  р. № 6-р 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення 

святкування новорічних та різдвяних свят у  м. Бережани 

 
БОРТНИК 

Ростислав Богданович 

-  Бережанський міський голова, голова 

організаційного комітету; 

 

   

КУХАРУК 

Степан Богданович 

- 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 

 

   

    

БАБИЧ 

Валерій Миколайович 

- заступник міського голови;    

КОВАЛИК 

Світлана Федорівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності - головний бухгалтер 

міської ради; 

   

МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 

- начальник відділу культури, туризму та релігій 

міської ради; 

   

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

міської ради; 

   

РЕПЕЦЬКИЙ  

Сергій Богданович 

 

- директор позашкільного комунального 

навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» міської ради; 

   

САВОЧКА  

Володимир Іванович 

- головний спеціаліст відділу освіти, молоді і 

спорту міської ради; 

   

ХОМЕЦЬКИЙ 

Михайло Семенович 

- директор Бережанського міського 

комунального підприємства «Господар». 

   

      

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                         Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 



Додаток 2     

до розпорядження міського голови 

від 09.12.2020  р. № 6-р 

 

ЗАХОДИ 

 з підготовки та проведення святкування новорічних та різдвяних  

свят у м. Бережани 

 

1. Організувати встановлення новорічної ялинки на центральній площі 

міста Бережани, святкове оформлення центральної площі.  

Бережанське міське комунальне підприємство 

«Господар», відділ бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

                                                       до 18 грудня  2020 року 

 

2. Організувати проведення урочистого відкриття новорічної ялинки на 

центральній площі міста Бережани.  

Відділ культури, туризму та релігій, освіти, 

молоді і спорту міської ради 

                                                       20 грудня  2020 року 

 

3. Організувати проведення новорічно-різдвяної концертної програми на 

центральній площі міста Бережани.  

Відділ культури, туризму та релігій  

міської ради 

                                                       20 грудня  2020 року 

 

4. Вжити заходів із забезпечення громадського порядку, безпеки 

громадян під час проведення заходів зі святкування новорічних та різдвяних 

свят м. Бережани. 

                                           Бережанський відділ поліції   

                                           ГУНП України в Тернопільській області  

                                           20 грудня  2020 року 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                         Олег ТИМАНСЬКИЙ 


