
 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

XI сесія 

(І засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 
22 липня 2021 року                                                 ПРОЕКТ №354 
 

Про затвердження 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 Програми з 

відзначення Дня Державного Прапора України, Дня незалежності України та 

105-ї річниці боїв на горі Лисоня у 2021 році, 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 №____  від 15.07.2021року), сесія  Бережанської  міської 

ради 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Затвердити Програму з відзначення Дня Державного Прапора 

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

році (додається). 

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків.  
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                           Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії  міської ради  

від 22.07. 2021р.№__________ 
 

 

ПРОГРАМА 

 з відзначення Дня Державного Прапора України,  

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

 

Розділ 1. 
Паспорт Програми.  

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документу про 

розроблення програми 

Указ Президента України від 21 жовтня 

2020 року №459/2020 «Про відзначення 

30-ї річниці незалежності України», 

3. Розробник програми 
Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради  

4. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради  

5. Учасники програми 

Відділи культури, туризму та релігій, 

освіти молоді і спорту Бережанської 

міської ради 

6. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми  

Міський бюджет, кошти з інших джерел 

фінансування, незаборонені чинним 

законодавством 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього. 

У тому числі : 

150,0тис. грн. 

7.1 Коштів міського бюджету 
150,0тис.грн. 

 

 

Розділ 2. 

24 серпня 2021 наша Держава святкує 30-ту річницю незалежності, 

Указом Президента України від 21 жовтня 2020 року №459/2020 «Про 

відзначення 30-ї річниці незалежності України» надано ряд розпоряджень 

стосовно забезпечення розроблення та реалізацію регіональних планів заходів 

із підготовки і відзначення у 2021 році Дня Державного Прапора України та 30-

ї річниці незалежності України.  

В межах Бережанської міської територіальної громади заплановано 

проведення ряду культурно-мистецьких та патріотично-просвітницьких заходів 

до відзначення цих знаменних і пам’ятних для нашої держави та громади дат, 

які потребують відповідного фінансування.      



5 вересня 2021 року  ми відзначаємо також 105-ту річницю боїв на горі 

Лисоня. З метою гідного вшанування подвигу Легіону Українських Січових 

Стрільців, який 100 років тому відзначився звитягою під час боїв за гору 

Лисоня і зупинив наступ російської армії на Бережани під час Брусиловського 

прориву, зважаючи на малий проміжок часу для підготовки та організації 

заходів, окремі з них включено у дану Програму. 

Прийняття Програми з відзначення Дня Державного Прапора України, 

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

дозволить раціонально та прозоро використати бюджетні кошти, передбачені на 

реалізацію заходів; сприятиме реалізації ініціатив громадськості, спрямованих 

на зміцнення національної єдності, розбудову держави, популяризацію 

національних традицій та державних символів України. 

Мета Програми: 

-  залучення всіх категорій та верств населення Бережанської міської 

територіальної громади до відзначення знаменних і пам’ятних для нашої 

держави та громади дат; 

 збереження історичних, культурних та національних традицій 

нашого краю; 

  стимулювання активності громадян в питаннях благоустрою 

громади; 

 охорона та збереження культурної спадщини; 

 розвиток спорту та пропаганда здорового способу життя; 

 створення умов для підвищення рівня загальної культури 

населення. 
 

Першочерговими завданнями Програми повинні стати:  

- надання можливості жителям Бережанської міської територіальної 

громади  

та гостям разом (колективно) відзначати державні та місцеві свята; 

- проведення концертно-розважальних програм, інших спортивно-

розважальних заходів на високому професійному художньому та 

організаційному рівнях; 

- виховання у людей почуття людяності і доброзичливого відношення 

один до одного, спонукання до необхідності спілкування між собою. 

 

Розділ 3. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки виконання Програми. 

 
3.1. Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності закладів 

культури, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського 

суспільства з питань утвердження спадкоємності борців за незалежність 

України, сприяє реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення 

національної єдності, консолідацію суспільства у справі розбудови держави, 



 Реалізація завдань Програми дасть можливість  провести урочисту 

церемонію підняття Державного Прапора  на горі Лисоня до Дня Державного 

Прапора України; урочисте зібрання громадськості та святковий концерт  до 

Дня незалежності України за участю представників органів місцевого 

самоврядування, представників духовенства, політичних формувань, 

громадських об’єднань, учасників ООС; гідно вшанувати подвиг Легіону 

Українських Січових Стрільців на горі Лисоня. 

Програма розроблена на період 2021 року та є короткостроковою. 

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 150тис.грн. 

 3.2.Ресурсне забезпечення Програми: 

Обсяг коштів, які пропонується залучати на 

виконання програми 

Усього витрат на 

виконання програми 

(тис.грн.) 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі : 

міський бюджет  
150,0 

Кошти з інших джерел фінансування, 

незаборонені чинним законодавством 
0 

 

Розділ 4. 

Напрями діяльності та заходи Програми. 
Перелік заходів щодо реалізації Програми визначено у додатку 2. 

 

Розділ 5. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 

Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснює 

відповідальний виконавець – Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради.  

 

Розділ 6. 

Очікувані результати від виконання Програми 

Основним результатом виконання Програми має стати збільшення потоку 

туристів у місто Бережани як наслідок формування привабливого та 

конкурентного туристичного продукту міста, що потягне за собою розвиток 

туристичної та взаємопов’язаних з нею галузей, збільшення грошових 

надходжень, збереження самобутньої культури нашого краю. 

Секретар міської ради                                                                   Ірина Загнійна 



Додаток 2 

до рішення сесії  міської ради  

від 22.07. 2021р.№__________ 

 

 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 



-оплата за послуги залучених 

артистів, гуртів та їх 

харчування(по договору) 

 

до 10 вересня, 

 гора Лисоня 

32,0 міської ради 

14.  20 років партнерства 

Ключборк-Бережани 

-представницькі витрати 

(проживання у готелі, триразове 

харчування, придбання 

сувенірної продукції) 

до 5 вересня 50,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

15.  Друкована і рекламна 

продукція 

-виготовлення дипломів, грамот, 

афіш, оголошень, листівок 

до 05 вересня  3,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

16.  Реконструкція бою 

Товариства пошуку жертв 

війни «Пам’ять” 

 -оплата за послуги Товариству 

пошуку жертв війни «Пам’ять” 

до 10 вересня 10,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

17.  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 

18.  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 

 

ВСЬОГО:                 

 

 

 

150,0 тис.грн. 

 

      Секретар міської ради                                                                                                                             Ірина Загнійна 


