
 
Бере жансь ка  м ісь ка  рада  

VІIІ скликання 

XІІ сесія 

(І засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
16 серпня  2021 року          м. Бережани                                               ПРОЄКТ №390 

 

Про внесення змін до Програми з відзначення 

Дня Державного Прапора України, 

Дня незалежності України та 

105-ї річниці боїв на горі Лисоня у 2021 році 

 

 

 Керуючись п.30 ч.1 ст. 26 та ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши і обговоривши лист відділу культури, 

туризму та релігій Бережанської міської ради від 05.08.2021 року №125/11-02, 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді і 

спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань, постійної комісії 

міської ради з питань бюджету та фінансів(протокол №____), сесія 

Бережанської  міської  ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми з відзначення Дня Державного Прапора 

України, Дня незалежності України та 105-ї річниці боїв на горі Лисоня у 2021 

році, затвердженої рішенням сесії Бережанської міської ради від 22.07.2021 

року №331, а саме: 

1.1. У додатку 2 «4. Заходи з реалізації Програми з відзначення Дня 

Державного Прапора України, Дня незалежності України та 105-ї річниці боїв 

на горі Лисоня у 2021 році»:  

1.1.1. пункти  14 та 16 виключити, на підставі чого пункт 15 

вважати пунктом  14,  пункт 17 вважати пунктом 15, пункт 18 вважати пунктом 

16; 

1.1.2. у пункті 13 орієнтовні обсяги фінансування (вартість) оплати 

за послуги залучених артистів, гуртів та їх харчування (по договору) з 

32,0тис.грн.  збільшити до 90,0 тис. грн.; 

1.1.3. додати пункт 17 «Транспортні послуги» - оплата за 

перевезення учасників творчих колективів, орієнтовні обсяги фінансування – 

2,0тис.грн. 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків та начальника Відділу культури, 

туризму та релігій Бережанської міської ради.  
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                 Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 2 

 

 4. Заходи з реалізації Програми з відзначення Дня Державного Прапора України,  

Дня незалежності України та 105-ї річниці боїв на горі Лисоня у 2021 році 

 
№ 

п/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми Дата і місце 

проведення 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість) 

тис.грн. 

Відповідальний за 

проведення заходу 

1.  Виставка періодичних видань 

Бережанщини за період 

незалежності. Презентація 

каталогу періодичних видань 

- видання каталогу 

періодичних видань 

Бережанщини за період 

незалежності 

19 серпня  

краєзнавчий музей 

 

2,7 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

2.  Круглий стіл: «Причетні…». 

Зустріч усіх причетних до 

видання періодичних видань у 

Бережанах до 30-річчя 

Незалежності України 

- друк матеріалів 

круглого столу 

19 серпня  

краєзнавчий музей 

0,6 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

3.  Відкриття наступного 

експозиційного вузла у залі 

«Історія Бережан: люди, події, 

будівлі». 

 

- виготовлення банеру 

 7х3 м 

 

19 серпня  

краєзнавчий музей 

4,2 

 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

- реставрація брички 

(придбання матеріалів)  

1,0 

4.  Відкриття фотовиставки 

Володимира Неділька та 

Наталії Леськів «Бережани в 

кадрі» 

 

- оплата послуг за друк 

фотографій, виготовлення афіш 

та каталогу «Бережани в кадрі» 

22 серпня  

краєзнавчий музей 

3,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

 



5.   

 

 

 

 

Урочистості з нагоди 

відзначення Дня Державного 

Прапора України 

- патріотична хода на гору 

Лисоня жителів Бережанської, 

Нараївської та Саранчуківської 

об’єднаних територіальних 

громад 

 

 

 

 

     

 

    23 серпня 

гора Лисоня 

-  

 

 

 

 

 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

-урочиста церемонія підняття 

Державного Прапора України, 

святковий концерт 

- 

-придбання прапорів для 

флаштоків на площі Ринок, 

горі Лисоня, прапорців для 

учасників патріотичної ходи 

 

6,0 

 

6.  Облаштування сцени, 

каплички та благоустрій 

території на горі Лисоня 

-придбання матеріалів для 

облаштування  сцени та 

каплички, благоустрою 

території на горі Лисоня 

  

 

до  

23 серпня 

 

1,5 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

7.  Творчий конкурс аматорських 

відеопривітань «Привітай 

Україну з Днем 

Незалежності!»  до 30-

річчя Незалежності України  

серед учнів та вихованців 

закладів освіти Бережанської 

міської ради 

 

- придбання 

(виготовлення) сувенірної 

продукції для відзначення 

учасників та переможців 

конкурсу 

до 24 серпня 1,5 Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 



8.  Відкриття панно-витинанки 

"Рутенія" (спільний проект 

ЦДЮТ та Бережанської ЗОШ 

I-III ступенів №3) 

- придбання матеріалів 

для виготовлення панно-

витинанки "Рутенія" 

до 24 серпня 2,0 Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

9.  Відзначення 30-ї річниці з Дня 

проголошення незалежності 

України 

-вітання від міського голови, 

нагородження учасників ООС  

 

    24 серпня  

площа Ринок 

 

-  

 

 

 

 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

- святковий концерт до 30-ї 

річниці проголошення 

незалежності України, хоровий 

флеш-моб 

 24 серпня, 

площа Ринок 

- 

-виготовлення (придбання) 

сувенірів та медалей для 

нагородження учасників ООС 

до 24 серпня 10,0 

10.  Територія творчості «Наші 

таланти тобі, Україно!» 

(конкурс малюнка на асфальті 

"Моя країна - Україна!", 

банси, фотозона, майстерки, 

тощо) 

- придбання канцтоварів та 

інвентарю для проведення 

конкурсів, подарунків учасникам 

 

 

 

24 серпня 

площа Ринок 

 

 

1,5 

 

 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

- нагородження учасників 

конкурсів 

 

- 

11.  Краєзнавчий селфіквест до 30 

річчя незалежності 

- придбання  інвентарю та призів 

для учасників селфіквесту 

 

24 серпня 

Вулиці міста 

2,0 Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 



12.  Традиційний пленер-конкурс 

юних художників «Вулиці 

рідного міста» 

- придбання 

(виготовлення) сувенірів 

переможцям пленеру-конкурсу 

 

24 серпня 

Площа Ринок 

3,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради  

13.  Відзначення 105-ї річниці  

боїв на Лисоні 

-урочистості,  концертна програма 05 вересня 

 Гора Лисоня 

-  

 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 
-оплата за послуги технічного 

райдера,залучених артистів, гуртів 

та їх харчування(по договору) 

 

до 10 вересня, 

 гора Лисоня 

62,0 

14.  Друкована і рекламна 

продукція 

-виготовлення дипломів, грамот, 

афіш, оголошень, листівок 

до 05 вересня  3,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

15.  Відрядження учасників 

художньої самодіяльності 

концертної програми 

- оплата відряджень 

(добових) учасникам 

художньої самодіяльності 

концертної програми 

до 10 вересня 10,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

16.  Оплата послуг РЕМу - оплату за підключення до 

електромережі та за спожиту 

електроенергією 

до 10 вересня 6,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

17.  Транспортні послуги - оплата за перевезення 

учасників творчих колективів 

до 10 вересня 2,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

 

ВСЬОГО:                 

 

150,0 тис.грн. 

 Секретар міської ради                                                                                                                             Ірина Загнійна 


