
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

05 серпня 2021 року    м. Бережани    № 214-р 
 

Про відзначення Дня Державного Прапора 

України та 30-ї річниці незалежності України  
 

Відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 29.04.2021 р. №308/01.02-01 «Про відзначення в області 30-ї 

річниці незалежності України та Дня Державного Прапора України», 

розпорядження голови тернопільської районної державної адміністрації від 

22.06.2021 р. №210 «Про відзначення в районі 30-ї річниці незалежності України 

та Дня Державного прапора України», з метою утвердження у громадян 

патріотизму та гордості за свою державу, звитяги українського народу у боротьбі 

за волю і незалежність: 

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення в 

Бережанській міській територіальній громаді Дня Державного Прапора 

України та 30-ї річниці незалежності України у складі згідно з додатком 1, 

що додається.  

2. Затвердити заходи з підготовки та відзначення в Бережанській міській 

територіальній громаді Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці 

незалежності України (далі - заходи), згідно додатку 2, що додаються. 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених 

цим розпорядженням, та про проведену роботу інформувати відділ 

культури, туризму та релігій міської ради до 26 серпня 2021 року.  

4. Відділу культури, туризму та релігій міської ради забезпечити координацію 

роботи та узагальнення матеріалів щодо реалізації заходів і про виконання 

розпорядження інформувати управління з питань внутрішньої політики, 

релігій та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації 

до 01 вересня 2021 року.  

5. Контроль за виконанням розпорядження залишити за міським головою 

Ростиславом Бортником. 

 

 

В.о. міського голови       Володимир УРДЕЙЧУК 

 

  



Додаток 1 

до розпорядження міського голови №214  

від 05.08.2021 року 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та відзначення в 

Бережанській міській територіальній громаді Дня Державного 

Прапора України та 30-ї річниці незалежності України 

Голова організаційного комітету 
БОРТНИК Ростислав 

Богданович 
-  міський голова м. Бережани 

Заступник голови організаційного комітету 

УРДЕЙЧУК 

Володимир Петрович 
- заступник міського голови 

Секретар організаційного комітету 
ХОМЕЦЬКА Ірина 

Михайлівна 
- 

провідний спеціаліст відділу культури, туризму та 

релігій міської ради 

Члени організаційного комітету 

БАБИЧ Валерій 

Миколайович 
- заступник міського голови 

БОЙКО Наталія 

Андріївна 
- директор Бережанського краєзнавчого музею 

ГОЛОВАЦЬКИЙ 

Іван Васильович 
- 

представник Проводу Бережанської РО НРУ (за 

згодою) 

ЗІНЧУК Лілія 

Василівна 
- директор Бережанського міського музею книги 

ЗОРИК Василь 

Петрович 
- 

директор Державного історико-архітектурного 

заповідника у місті Бережани (за згодою) 

КОВАЛИК Світлана 

Федорівна 
- 

начальник відділ бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності міської ради 

ЛЕЩИШИН Галина 

Володимирівна 
- директор Будинку культури 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» відділу 

освіти, молоді і спорту міської ради 

ТИМАНСКИЙ Олег 

Степанович 
- начальник фінансового управління міської ради 

ХАЛУПНИК Зіновій 

Онуфрійович 
- 

начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету міської ради     Петро ГОНЧАР  



Додаток 2 

до розпорядження міського голови №214  

від 05.08.2021 року 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки та відзначення в Бережанській міській територіальній 

громаді Дня Державного Прапора України  

та 30-ї річниці незалежності України 

 

1. З метою підтримання належного стану пам’ятників, пам’ятних знаків могил, 

місць поховань видатних діячів українського державотворення та борців за 

незалежність України у ХХ столітті, закріпити їх за закладами культури та 

освіти Бережанської міської територіальної громади.  

Відділ культури, туризму та релігій міської ради,  

Відділ освіти, молоді і спорту міської ради. 

до 12 серпня 2021 року. 
2. Вжити додаткових заходів із забезпечення благоустрою міста Бережани, сіл 

Лісники та Рай, населених пунктів старостинських округів Бережанської 

міської територіальної громади, упорядкування об’єктів культурної 

спадщини. 

Бережанське міське комунальне підприємство 

«Господар», старости відповідних 

старостинських округів, структурні підрозділи 

Бережанської міської ради. 

до 23 серпня 2021 року. 

3. Організувати та провести патріотичну ходу жителів Бережанської, 

Саранчуківської та Нараївської територіальних громад на гору Лисоня до 

Дня Державного Прапора України, урочисту церемонію підняття 

Державного Прапора України та спільне виконання Державного Гімну 

України.  

Відділ культури, туризму та релігій, 

Бережанської міської ради 

23 серпня 2021 року 

4. Провести виставкові та інші тематичні культурно-мистецькі, просвітницькі, 

патріотично-історичні заходи, спрямовані на донесення до широкого загалу 

інформації про важливі події та персоналії української історії, досвід 

національного державотворення, державні символи України, присвячені 30-

й річниці незалежності України та Дню державного Прапора України. 

Відділ культури, туризму та релігій міської ради,  

Відділ освіти, молоді і спорту міської ради. 

Серпень-вересень 2021 року 

5. Організувати тематичні культурно-мистецькі, спортивні, інші патріотично-

виховні акції для дітей та молоді, спрямовані на виховання поваги до 

державних символів України. 

Відділ культури, туризму та релігій міської ради,  



Відділ освіти, молоді і спорту міської ради. 

Серпень- вересень 2021 року 
6. Запропонувати релігійним організаціям провести в церквах населених 

пунктів Бережанської міської територіальної громади молебні за Україну та 

український народ. 

Відділ культури, туризму та релігій міської ради 

24 серпня 2021 року 

7. Провести культурно-мистецький захід в місті Бережани, присвячений 30-й 

річниці незалежності України, за участю представників органів місцевого 

самоврядування, депутатського корпусу міської ради, представників 

старостинських округів, громадських організацій, учасників Організації 

Об’єднаних Сил та учасників Революції Гідності.  

Відділ культури, туризму та релігій міської ради,  

Відділ освіти, молоді і спорту міської ради. 

24 серпня 2021 року 

8. Відзначити нагородами – ювілейною нагрудною медаллю «30 років 

незалежності України» військовослужбовців та медиків Бережанської 

міської територіальної громади. 

Відділ культури, туризму та релігій міської ради 

24 серпня 2021 року 

9. Вжити заходів із забезпечення громадського порядку, безпеки громадян під 

час проведення масових заходів з нагоди Дня Державного Прапора України 

та 30-ї річниці незалежності України. 

Бережанський відділ поліції ГУНП України в 

Тернопільській області  

23-24 серпня 2021 року 
 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради     Петро ГОНЧАР 


