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____ __________________2021 року         м. Бережани                 ПРОЕКТ №495  
 

Про проголошення 2022 року у  

Бережанській міській територіальній  

громаді Роком Богдана Лепкого 

 

 

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

самоврядування в Україні», розглянувши звернення Відділу культури, туризму 

та релігій Бережанської міської ради від 17.09.2021 №148/01-11.2 «Про 

проголошення 2022 року у Бережанській міській територіальній громаді Роком 

Богдана Лепкого», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з 

питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних 

питань (протокол №17), зважаючи на значний особистий внесок Богдана 

Лепкого в культурно-освітній розвиток краю та з нагоди 150-ої річниці від дня 

його народження, яка відзначатиметься у 2022 році, сесія Бережанської  міської  

ради 

 

В И Р І Ш И ЛА: 

 

1. Проголосити 2022 рік у Бережанській міській територіальній 

громаді Роком Богдана Лепкого. 

2. Рекомендувати міському голові: 

2.1. до 15 листопада 2021 року утворити організаційний комітет з 

підготовки та відзначення у 2022 році у Бережанській міській територіальній 

громаді Року Богдана Лепкого; 

2.2. до 01 грудня  2021 року розробити і затвердити заходи з підготовки 

та відзначення у 2022 році у Бережанській міській територіальній громаді Року 

Богдана Лепкого. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови згідно розподілу обов’язків. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                 Ростислав БОРТНИК 



Додаток 

до рішення сесії міської ради 

09 листопада 2021року №____  

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

про проголошення 2022 року у Бережанській  

міській територіальній громаді  

Роком Богдана Лепкого 

 

4 листопада 2022 року виповниться 150 років від дня народження Богдана 

Лепкого - людини багатогранного таланту, визначного українського 

письменника, громадського діяча, талановитого художника і педагога, який 

зробив вагомий внесок у культурно-освітній розвиток галицького суспільства, 

рідного краю.  

Народився 4 листопада 1872 року на хуторі Кривенький (більше не існує), 

неподалік від    с. Крегулець (зараз - с. Крогулець Гусятинського району), за 

іншими даними - в с. Кривеньке (тепер - Чортківського району) на 

Тернопільщині. Дитинство Богдана минуло в с. Крегулець. Із 1879-го родина 

жила у с. Поручин, з 1891-го - в с. Жуків.  З п’ятирічного віку Б. Лепкий жив у 

Бережанах у діда, отця Михайла Глібовицького, на приходстві, званім Олімпом. 

Бережани він називав містом своїх дитячих і хлоп’ячих літ.  Воно було 

найкращим для нього містом у світі. «Тут я ходив три роки до народної школи і 

вісім літ до гімназії», - наголошував в автобіографічній книзі спoминів «Казка 

мойого життя». Незабутні часи провів Б. Лепкий у місцевому навчальному 

закладі і як учень, і як учитель. Тут формувався його письменницький хист, 

відкривалося розуміння життя й подальшого призначення. Саме Бережани та 

гімназія, як осередок культурного життя, дали початок літературній кар'єрі.  

У наші дні, із часу проголошення незалежності України та повернення 

імені й творчості Б. Лепкого із забуття, за сприяння мецената української 

культури зі США племінника письменника доктора Романа Смика в м. 

Бережанах на будівлі ратуші — колишньої гімназії — відкрито пам'ятну дошку 

з написом «Тут вчився і вчив Богдан Лепкий» (1991). Памятники видатному 

уродженцю встановлено в с. Жукові (1991) та м. Бережанах (1997). Створено 

музеї родини Лепких у с. Жукові (1995) і письменника в м. Бережанах (1995), 

одну із центральних вулиць міста названо іменем Лепких.  

Богдан-Теодор-Нестор Лепкий - одна з вершинних постатей в історії 

українського красного письменства та культури,  національного духу, гордість 

народу. Він - видатний поет, прозаїк, критик, видавець, перекладач, історик 

літератури, літературознавець, громадсько-культурний діяч, художник і 

публіцист.  

Богдан Лепкий був унікальною постаттю в нашій історії, талановитою, 

всебічно обдарованою людиною. Він любив світ, людей і безмежно любив 



Україну. За кількістю написаного Б. Лепкий поступається в українській 

літературі хіба що Іванові Франкові. Загалом його спадщина становить понад 

80 творів. 

З метою відзначення на високому рівні 150-річчя з дня народження 

Богдана Лепкого, (для формування та затвердження плану заходів, їх 

фінансування), відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

пропонуємо  проголосити 2022 рік у Бережанській міській територіальній 

громаді Роком Богдана Лепкого. 

 

Начальник відділу культури,  

туризму та релігій                                                             Олена МЕЛЬНИЧУК 


