
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

26 серпня 2021 року    м. Бережани    № 232-р 

 

Про утворення організаційного комітету з 

питання підготовки та спорудження меморіалу 

«Захисникам України» 
 

Враховуючи рішення сесії міської ради №1832 від 08.10.2020 року «Про 

визначення місця спорудження меморіалу «Захисникам України»», у зв’язку з 

кадровими змінами в Бережанській міській раді. З метою вирішення питання 

щодо підготовки та встановлення на території м. Бережани меморіалу 

«Захисникам України»» для вшанування воїнів АТО – жителів міста Бережани 

та району, та героїв, які загинули, захищали та захищають територіальну 

цілісність нашої держави, керуючись ст. 12, ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити організаційний комітет з питання підготовки та спорудження у 

м. Бережани меморіалу «Захисникам України», у складі згідно з додатком. 

2. Організаційному комітету розглянути та обговорити пропозиції  щодо 

макету меморіалу «Захисникам України», розробити заходи з його 

спорудження. 

3. Розпорядження міського голови №146-р від 15.09.2020 року «Про 

утворення організаційного комітету з вивчення питання щодо  підготовки 

та встановлення пам’ятного знаку воїнам АТО» вважати таким, що 

втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 26 серпня  2021 р. № 232-р 

  

СКЛАД 

з питання підготовки та спорудження меморіалу «Захисникам України»: 

БОРТНИК 

Ростислав Богданович 
- 

міський голова м. Бережани,  голова 

організаційного комітету; 

ЗАГНІЙНА 

Ірина Василівна 
- 

секретар міської ради, заступник голови 

організаційного комітету; 

ЛАЗУКА Ірина 

Зіновіївна 
- 

провідний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради , секретар 

організаційного комітету; 

Члени організаційного комітету 

УРДЕЙЧУК 

Володимир Петрович 
- заступник міського голови 

МЕЛЬНИЧУК 

Олена Віталіївна 
- 

начальник відділу культури, туризму та релігій 

міської ради; 

ХАЛУПНИК 

Зіновій Онуфрійович 
- 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури 

міської ради , заступник голови організаційного 

комітету; 

МИГОВИЧ 

Ірина Станіславівна 
- депутат міської ради; 

ЗОРИК 

Василь Петрович 
 

директор Державного історико - архітектурного 

заповідника у м. Бережани 

БОЙКО 

Михайло Теодозійович 
- учасник антитерористичної операції; 

ГРАБАР 

Володимир 

Андрійович 

- 

голова Бережанського відокремленого підрозділу 

«Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України», 

учасник антитерористичної операції; 

КЕРНИЦЬКИЙ 

Роман Богданович 
- голова ГО учасників бойових дій «Бережанець»; 

САПЕЛЯК 

Галина Михайлівна 
- 

заступник голови Бережанського відокремленого 

підрозділу «Спілка бійців та волонтерів АТО 

«Сила України»; 

ВОЛИНЕЦЬ  

Надія Іларіонівна 
- 

заслужений працівник культури України, 

Почесний громадянин міста Бережани; 

БОЙКО 

Наталія Андріївна 
- 

директор Бережанський краєзнавчий музей 

Бережанської міської ради. 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    Петро ГОНЧАР 


