
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

05 квітня 2022 року м. Бережани №89-р 

 

Про затвердження складу Координаційної ради 

з питань національно-патріотичного 

виховання при Бережанській міській раді 

 

Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Указів Президента України від 12.05.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання молоді» та від 18.05.2019 № 286 «Про 

стратегію національно-патріотичного виховання», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 07.12.2016 № 999 «Про затвердження Типового 

положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного 

виховання при місцевій державній адміністрації», в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року №1295: 

 

1. Затвердити склад Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання при Бережанській міській раді, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Степана КУХАРУКА. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК



 

Додаток 

до розпорядження міського голови   

від 05.04.2022 року № 89 

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при 

Бережанській міській раді 

КУХАРУК  

Степан Богданович 

заступник міського голови, голова координаційної ради 

ГОРА  

Богдана Романівна 

керівник відокремленого підрозділу молодіжної 

організації «Пласт - НСОУ» в м. Бережани Тернопільської 

області, заступник голови координаційної ради (за 

згодою) 

БАКАЙ  

Наталія Миколаївна 

головний спеціаліст з питань молоді та спорту 

Бережанської міської ради, секретар координаційної ради 

Члени координаційної ради: 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

начальник відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 

начальник відділу культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

МАКСИМЧАК  

Оксана Василівна 

начальник служби у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми 

КОСТИШИН 

Олег Степанович 

провідний спеціаліст із питань мобілізаційної роботи та 

ведення військового обліку 

РЕПЕЦЬКИЙ 

 Сергій Богданович 

 директор Центру дитячої та юнацької школи 

Бережанської міської ради 

ДВОРСЬКИЙ 

 Віктор Дмитрович 

директор Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Бережанської міської ради 

ПОЛЯК  

Ольга Михайлівна  

директор Потуторського ліцею, депутат обласної ради 

СОЛЯР 

Олександра Іванівна 

голова об’єднаної територіальної профспілкової 

організації Бережанщини профспілки працівників освіти і 

науки України 

ПАНАС 

 Іван Петрович 

головний інспектор ВЗНС ТРУ ГУ ДСНС України у 

Тернопільській області (за згодою) 

РИЛЬ  

Тарас Олександрович 

співробітник Тернопільського райвідділу УСБУ в 

Тернопільській області (за згодою)  

СТЕПАНЧАК  

Ростислав Ігорович 

інспектор ювенальної превенції відділу превенції 

патрульної поліції Тернопільського районного управління 

поліції головного управління Національної поліції 

України в Тернопільській області лейтенант поліції (за 

згодою) 

http://berezhanymrada.gov.ua/index.php/struktura/sluzhba-u-spravakh-ditei-nadannia-sotsialnoi-dopomohy-sim-iam-z-ditmy
http://berezhanymrada.gov.ua/index.php/struktura/sluzhba-u-spravakh-ditei-nadannia-sotsialnoi-dopomohy-sim-iam-z-ditmy


ГРАБАР Володимир 

Андрійович 

керівник Бережанського відокремленого підрозділу ГО 

«Спілка учасників АТО і волонтерів «Сила України» (за 

згодою) 

ВАКИРЯК  

Роман Васильович 

командир добровольчого формування Бережанської 

міської територіальної громади (за згодою) 

МОРОЗ  

Мар’яна Ігорівна 

керівник гуртків Центру дитячої та юнацької творчості, 

журналіст видання «Береж-інфо» (за згодою) 

БАРАНОВСЬКИЙ  

Юрій Миколайович 

начальник відділення рекрутингу та 1 Відділу 

Тернопільського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (за згодою) 

МОСКАЛЕЦЬ Євген 

Олександрович 

заступник командира військової частини А1461 з 

морально-психологічного забезпечення (за згодою) 

СОКОЛОВСЬКА  

Алла Іванівна 

член громадської організації «Рідне місто» (за згодою) 

БІЛЕНЬКИЙ 

 Сергій Борисович 

підприємець, депутат Бережанської міської ради (за 

згодою) 

КОЛОДКА Ірина 

Іванівна 

вчитель Бережанського ліцею №1, депутат Бережанської 

міської ради (за згодою) 

СЕНЬКІВ-КОВБАСЮК  

Марта Богданівна 

тренер-викладач Бережанської дитячо-юнацької 

спортивної школи, депутат Тернопільської районної ради 

(за згодою) 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради    Петро ГОНЧАР 


