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Бережанська міська рада 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 серпня 2021 року м. Бережани № 

 

Про затвердження плану заходів щодо розвитку 

системи фізкультурно-спортивної реабілітації 

ветеранів війни та членів їх сімей, сімей 

загиблих (померлих) ветеранів війни на 2021 рік 

 

Відповідно до Указу Президента України від 23 серпня 2020 року № 

342/2020 «Питання розвитку національної системи фізкультурно-спортивної 

реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) 

ветеранів війни», виконавчий комітет Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити «План заходів щодо розвитку системи фізкультурно-

спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни на 2021 рік» (згідно додатку).  

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання Плану заходів, 

затвердженого цим рішенням та щороку до 25 серпня про проведену 

роботу інформувати Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради. 

3. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  до 1 вересня 

подану і узагальнену інформацію подавати в управління фізичної культури 

та спорту обласної державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 

міського голови Валерія Бабича. 
 

 

Міський  голова      Ростислав  БОРТНИК 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

Бережанської міської ради 

 від _____ 2021 р. №____ 
  

 

ПЛАН 

заходів щодо розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації 

ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів 

війни на 2021 рік  

 
№ 

з/п 

Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Залучення ветеранів війни та 

членів їх сімей, сімей 

загиблих (померлих) 

ветеранів війни, насамперед 

осіб з інвалідністю та з їх 

числа, до участі у змаганнях 

усіх рівнів.  

протягом 

року 

Виконавчий комітет Бережанської 

міської ради, структурні підрозділи 

Бережанської міської ради, 

громадські організації(за згодою) 

2. Організація та проведення 

фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів різного 

рівня за участю ветеранів 

війни та членів їх сімей, сімей 

загиблих (померлих) 

ветеранів війни. 

Виконавчий комітет Бережанської 

міської ради, Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради, 

Служба у справах дітей надання 

соціальної допомоги сім'ям з дітьми 

та молоді Бережанської міської ради, 

громадські організації(за згодою) 

3. Розповсюдження інформації 

щодо діяльності спортивних 

залів та їх доступності, 

спортивних секцій та гуртків. 

Виконавчий комітет Бережанської 

міської ради, Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради, 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради, Служба у 

справах дітей надання соціальної 

допомоги сім'ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради. 

4. Надання послуг лікування і  

реабілітації ветеранів війни та 

членів їх сімей, сімей 

загиблих. 

Бережанська центральна 

міська лікарня Бережанської міської 

ради 

5. Надання медичної допомоги 

та психологічна реабілітація 

ветеранів війни та членів їх 

сімей, родин загиблих 

(померлих) ветеранів війни. 

протягом 

року 

Бережанська центральна 

міська лікарня Бережанської міської 

ради 

6. Проведення медичних оглядів 

ветеранів війни та членів їх 

сімей, сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни. 

Бережанський центр первинної 

медичної медико-санітарної 

допомоги 

7. Залучення ветеранів війни та Виконавчий комітет Бережанської 
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http://berezhanymrada.gov.ua/images/%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%A2_%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%87_%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF/POLOJENNYA_PRO_SLUJBU_U_SPRAVAH_D%D0%86TEI.pdf
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http://berezhanymrada.gov.ua/images/%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%A2_%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%87_%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF/POLOJENNYA_PRO_SLUJBU_U_SPRAVAH_D%D0%86TEI.pdf


членів їх сімей, сімей 

загиблих (померлих) 

ветеранів війни до участі у 

спортивно-масових та 

культурних заходах. 

міської ради, Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради, 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради, Служба у 

справах дітей надання соціальної 

допомоги сім'ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради, 

громадські організації(за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради                        Петро Гончар 
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