
 
Бере жансь ка  м ісь ка  рада  

VІIІ скликання 

XV сесія 

(__ засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
 «___»_________2021 року        м. Бережани                                  ПРОЄКТ №551 

 
 

Про затвердження «Програми розвитку туризму 

в Бережанській міській територіальній громаді  

на 2022-2024 роки» 

 

 

  Розглянувши та обговоривши проект «Програми розвитку туризму в 

Бережанській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки», у 

відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи  висновки постійної комісії міської ради з питань освіти, 

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

№20 від 02.12.2021року) та постійної комісії з питань бюджету та фінансів 

(протокол №____ від  ),  сесія Бережанської  міської  ради 

 

В И Р І Ш И ЛА: 

 

1. Затвердити Програму  розвитку туризму в Бережанській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення  доручити  постійній комісії з 

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

питань. 
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА         Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                              

Рішення міської ради 

                                                                                 від____________ №_____ 

 
 

ПРОГРАМА 

розвитку туризму 

у Бережанській  міській територіальній громаді 

  на 2022-2024 роки 

 

1.Паспорт Програми.  

Назва Програми Програма розвитку туризму в Бережанській  

міській територіальній громаді   на 2022 – 2024 

роки 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

Розпорядчий документ 

органу виконавчої 

влади про розроблення 

Програми 

 Закон України «Про туризм», Постанова Кабінету 

Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період 2021-2027 роки», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 

березня 2017 р. за № 168-р «Про схвалення 

Стратегії розвитку туризму та курортів на період 

до 2026 року», Стратегія розвитку Тернопільської 

області на 2021 – 2027 роки, Програма розвитку 

туризму в Тернопільській області на 2021 – 2025 

роки, затверджена рішенням Тернопільської 

обласної ради від  23 грудня 2020 року за № 44 

Розробник Програми Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

Мета Програми   Удосконалення туристичної інфраструктури 

Бережанської  міської територіальної громади,  

збільшення туристичного потоку, підвищення 

конкурентоздатності в галузі туризму, 

забезпечення широких можливостей та 

комфортних умов для туристів і гостей,    

збереження й раціональне використання історико-

культурної спадщини й природного потенціалу 

громади, створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій та економічний розвиток 

громади. 

Очікувані результати Використання туристичного потенціалу  міської 

територіальної громади та створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту, 

підвищення якості туристичних послуг, 



формування позитивного іміджу МТГ на 

національному та міжнародному рівнях 

Терміни реалізації 

Програми 
2022- 2024 роки 

Виконавці Програми Відділи культури, туризму та релігій, житлово-

комунального господарства, містобудування та 

архітектури, освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради, фінансове управління 

Бережанської міської ради, відділ економічного 

розвитку «Ресурсний центр громади та підтримки 

підприєництва», Бережанське міське комунальне 

підприємство «Господар», Бережанське міське 

комунальне підприємство «Добробут, Державний 

історико-архітектурний заповідник у м.Бережани,  

Джерела фінансування Міський бюджет, інші джерела, не заборонені 

чинним законодавством 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми  

 

Всього: 1482 тис. грн. 

У тому числі:  

- кошти міського бюджету 1482 тис. грн. 

 

Контроль за 

виконанням Програми 

  Постійна комісія Бережанської міської ради з 

питань освіти, науки, молоді і спорту, культури, 

охорони здоров’я та соціальних питань   

 

ІІ. Вступ. 

На сьогоднішній день туристична галузь набуває все більшого значення 

як для розвитку економіки,  так і для  соціальної сфери будь-якого міста чи 

селища. 

Туристична сфера нині об'єднує з півсотні дотичних галузей, зокрема, 

культуру, мистецтво, спорт, освіту, науку, народні промисли тощо. Кожен 

учасник туристичного ринку намагається максимально популяризувати 

власний туристичний потенціал як на внутрішньому, так і на міжнародному 

ринку.  Тому ця сфера передбачає максимальну консолідацію зусиль великого 

числа учасників. 

Програма розвитку туристичної галузі Бережанської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки (далі - Програма) визначає комплекс 

заходів, спрямованих на забезпечення системного підходу до розвитку 

туризму, підвищення туристичної привабливості і розвитку туристичної 

інфраструктури  МТГ, створення якісної мережі сервісу, як для розважального 

так і для ділового туризму. 

Виконання цієї Програми є послідовним продовженням роботи 

Бережанської міської ради, суб’єктів туристичної діяльності, громадських 

організацій щодо створення умов для розвитку туризму відповідно до 

загальнодержавних пріоритетів, збільшення частки підприємців задіяних в 



туристичній сфері  визначення перспектив подальшого розвитку туристичної 

індустрії в громаді, створенню позитивного іміджу громади та поліпшення її 

інвестиційної привабливості. 

Програмою передбачається можливість коригування (внесення змін чи 

доповнень) до неї, в залежності від змін внутрішніх та зовнішніх умов її 

реалізації. 

ІІ. Мета Програми. 

У Бережанської міської територіальної громади є унікальні можливості 

для розвитку туристичної інфраструктури, які, перш за все, пов’язані з 

наявністю багатьох пам’яток архітектури, природи, культури та історії. 

Архітектурна система Бережан складалася протягом чотирьох століть і 

формувалася згідно із європейськими містобудівними канонами. Центральну 

частину міста формує ансамбль площі Ринок, архітектурною домінантою якої 

є Ратуша з годинниковою вежею.  До 1914 р. у цьому будинку розміщувалася 

гімназія, де навчалися письменники Маркіян Шашкевич, Рудольф Мох, 

Богдан Лепкий; провідники національної ідеї Ярослав Старух, Осип Дяків-

Горновий, Дмитро Мирон-Орлик. У різні часи місто відвідали різні видатні 

постаті: Ференц Ракоці, Август ІІ, Ян ІІІ Собеський, Іван Мазепа, Франц-

Йосиф, Симон Петлюра, Роман Шухевич. 

До Бережанської  громади належить село Рай, де знаходиться парк – 

пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Тут також 

розташований мисливський палац Потоцьких (пам’ятка архітектури 

національного значення).  В селі Лісники знаходиться миловидне урочище 

«Монастирок» з хресною дорогою та цілющими джерелами. Неподалік 

Бережан, у селі Куропатники, знаходиться гідрологічна пам’ятка природи 

місцевого значення. Окрім замку Синявських (ХVІ ст.), у Бережанах 

збереглися численні пам’ятки архітектури, зокрема: парафіяльний костел 

Петра і Павла (1600-1625), Миколаївська церква (кін. XVI- поч. XVII ст.), 

Троїцька церква (1768-1902), вірменська церква Святого Георгія (1764), 

комплекс монастиря бернардинів (1683-1742), синагога (ХІХ ст.) тощо. 

Загалом. На території Бережанської міської територіальної громади 

знаходиться десять пам’яток архітектури національного значення, які внесені 

у Державний  реєстр національного культурного надбання та 65 місцевого 

значення. Крім цього є багато пам’яток історії та археології місцевого 

значення.  

Тому, зважаючи на зазначене, основною метою Програми є створення 

такої системи, яка забезпечить зміцнення авторитетних позицій Бережанщини 

як на внутрішньому і міжнародному туристичних ринках, сприятиме 

соціально-економічному розвитку регіону, створенню нових якісних 

туристичних продуктів, удосконаленню туристичної інфраструктури та 

ефективному використанню  потенціалу громади. 
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ІІІ. Основні завдання та пріоритетні напрямки Програми. 

Перш за все, варто зазначити, що більш ефективному функціонуванню 

галузі туризму у Бережанській МТГ перешкоджає комплекс проблем, зокрема: 

  невідповідність матеріально-технічної бази та туристичних об’єктів 

сучасним вимогам;  

 відсутність  брендування території; 

 незадовільна інфраструктура; 

  недостатня кількість облаштованих місць короткочасної зупинки і 

відпочинку для туристів, а головне - для сімейного відпочинку; 

  незадовільний стан окремих пам’яток культурної спадщини; 

  відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення; 

  недостатня промоція міста, як об’єкту туризму та інше.     

 

       До основних завдань Програми належать: 

  формування позитивного іміджу громади шляхом постійного 

розповсюдження інформації про туристичний потенціал Бережанської МТГ на 

регіональному, державному та міжнародному рівнях, у тому числі з 

використанням сучасних Інтернет-технологій; 

 брендування території  Бережанської громади; 

 створення нових туристичних продуктів; 

 координація дій міської виконавчої влади, громадських організацій, 

навчальних закладів, громади міста до подальшого розвитку туризму в 

регіоні; 

  розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази туристичної 

інфраструктури; 

 представлення громади на національних виставках в Україні та за 

кордоном; 

  розвиток нових перспективних форм організації туризму; 

 залучення не заборонених законодавством додаткових джерел 

фінансування до реалізації проектів у галузі туризму; 

 підвищення якості та асортименту надання туристичних послуг; 

 розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів; 

 створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних 

інвестицій в туристичну галузь. 

 

ІV. Джерела фінансування Програми. 

Програма реалізовується за рахунок коштів міського бюджету в межах, 

передбачених на її виконання; коштів зацікавлених  суб’єктів підприємницької 

діяльності усіх форм власності; шляхом залучення інвестицій та грантів; за 

рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів на забезпечення виконання Програми 

складає 1482 тис. гривень (додаток 1). 
 

 



V.  Очікувані результати від виконання Програми. 

Реалізація заходів та виконання завдань, визначених Програмою, 

сприятимуть: 

 популяризації туристичного потенціалу Бережанської міської 

територіальної громади; 

 впровадженню сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності; 

 залученню інвестицій на розбудову туристичної галузі громади;  

 підвищенню якості надання туристичних послуг;  

 створенню нових туристично-екскурсійних маршрутів; 

 збереженню та використанню національної культурної спадщини для 

розвитку культурно-пізнавального туризму і народних ремесел; 

 підвищенню професійного рівня працівників туристичної галузі та 

обміну досвідом. 

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

Перелік заходів щодо реалізації Програми визначено у додатку 2. 

 

VII. Координація та контроль за виконанням Програми 

          Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна 

комісія Бережанської міської ради з питань освіти, науки, молоді і спорту, 

культури, охорони здоров’я та соціальних питань.   

 Виконавці Програми щокварталу до 30 числа подають інформацію про 

хід виконання Програми відділу культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради.  

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради щорічно 

за підсумками року надає інформацію про використання коштів на виконання 

Програми фінансовому управлінню Бережанської міської ради.  

Щороку в строки, визначені рішенням сесії Бережанської міської ради, 

інформація відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

про виконання Програми заслуховується на засіданні постійної комісії 

Бережанської міської ради з питань освіти, науки, молоді і спорту, культури, 

охорони здоров’я та соціальних питань.   

За необхідністю Програма може бути скоригована рішенням 

Бережанської міської ради. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Ірина Загнійна 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку туризму 

 в Бережанській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки 
 

(тис. гривень) 

Обсяг коштів, які 

пропонується  

залучити на 

виконання Програми 

 

Термін виконання Програми Усього витрат 

на виконання 

Програми 2022 рік 2023 рік 2024рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі:         608 544  330 1482  

міський бюджет 

  608   544   330 1482  

кошти інших джерел 

 

- - - - 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  Ірина Загнійна 

    



Додаток 2 

 VІ. Заходи з реалізації Програми розвитку туризму 

 в  Бережанській  міській територіальній громаді  на 2021– 2023 роки 

№ 

з/п 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконанн

я 

 

Відповідальні за  

виконання 

Джерела 

фінансуван

ня 

 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість) тис. грн. 

2022 

рік 

 

        2023 

рік 

2024 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І.  Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури 

1. Маркування туристичних 

атракцій. Розробка та 

встановлення на  історичних  

спорудах громади, які мають 

статус архітектурних пам’яток, 

інформаційних таблиць з 

короткою історичною довідкою   

та QR –кодом.  

2022-2024 

роки 

Відділ  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури Бережанської 

міської ради, відділ 

культури, туризму та 

релігій Бережанської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

 

20,0            20,0       20,0  

2. Визначення  місць  для 

паркування та короткотермінових 

зупинок туристично-екскурсійних 

автобусів поряд з об’єктами 

культурної спадщини, музеями,  

тощо та їх облаштування 

 

  

2022-2024 

роки 

Відділ  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури  Бережанської 

міської ради 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

В межах кошторису  

виконавців 

3. Покращення стану автомобільних 

доріг, які з’єднують об’єкти 

екскурсійного огляду  міста 

2022-2024 

роки 

Відділ  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури  Бережанської 

міської ради, Бережанське 

міське комунальне 

 

Міський 

бюджет  

 

 

В межах кошторису  

виконавців 



підприємство «Господар» 

4. Здійснення заходів з 

впорядкування територій 

рекреаційного призначення у   

Бережанській  міській 

територіальній громаді. 

2022-2024 

роки 

Структурні підрозділи 

Бережанської міської ради,  

балансоутримувачі 

туристичних об’єктів 

Фінансуван-

ня не 

потребує 

- - - 

5. Налагодження співпраці та 

комунікації з НУ БІП 

«Бережанський агротехнічний 

інститут»  з питань розвитку 

туризму та краєзнавства, зустрічі 

зі студентами та викладачами 

освітньої програми «Туризм» 

2022-2024 

роки 

Відділи культури, туризму 

та релігій,  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури Бережанської 

міської ради 

Фінансуван-

ня не 

потребує 

- - - 

6. Створення нових об’єктів для 

приваблення туристів.  

Конкурс проектів «Тематичні 

лавки міста», «Фотозона міста».  

Виплата грошових винагород 

переможцям конкурсу  

 

 

2022  

рік 

Відділи культури, туризму 

та релігій,  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури Бережанської 

міської ради 

Міський 

бюджет  

 

10,0  - 

 

 

 

 

- 

6.1 

 

 Придбання та встановлення   

лавок    

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2024 

рік 

  

 

Відділи культури, туризму 

та релігій,   житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури Бережанської 

міської ради 

Бережанське міське 

комунальне підприємство 

«Господар» 

 

Міський 

бюджет  

  

 

 70,0 

  

 

 

 

 

 

 70,0  70,0 

6.2 Придбання та встановлення 

фотозони 

2022-2024 

рік 

 

Відділи культури, туризму 

та релігій,  житлово-

комунального 

господарства, 

Міський 

бюджет  

  

 

-  80,0  -  



містобудування та 

архітектури Бережанської 

міської ради, Бережанське 

міське комунальне 

підприємство «Господар» 

7.    Придбання вбиралень (біо-

туалетів) для використання під час 

проведення  масових  культурно-

мистецьких заходів, фестивалів.  

  

2022-2024 

роки 

  

Відділ  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури  Бережанської 

міської ради, Бережанське 

міське комунальне 

підприємство «Добробут» 

 

  

Міський 

бюджет  

 

  

 30,0 

  

30,0 

  

 - 

8. Розробка пропозицій  зі створення 

сучасних елементів міського 

дизайну: туристично-інформаційні 

стенди, вуличний світлодизайн  

(орнаменти у вигляді вишиванки) 

 

 

 

 

 

    

2022-2024 

роки 

Відділи культури, туризму 

та релігій,  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури  Бережанської 

міської ради, Бережанське 

міське комунальне 

підприємство «Господар», 

Державний історико- 

архітектурний заповідник у 

м. Бережани 

  

Фінансу- 

вання не 

потребує  

  

- 

  

- 

  

- 

  

9.  Розробка та встановлення на 

туристичних об’єктах вуличних 

вказівників  

2022-2024 

роки 

Відділи культури, туризму 

та релігій,  житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури  Бережанської 

міської ради, Бережанське 

міське комунальне 

Міський 

бюджет 

 30,0 20,0 50,0 



підприємство «Господар» 

10. Створення вільної Wi-Fi зони  у 

 м. Бережани (придбання 

«Сонячного дерева») для 

безкоштовної зарядки телефонів 

та вільної роздачі Wi-Fi   

  

 

 

 

2022-2024 

роки 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури Бережанської 

міської ради 

  Міський     

бюджет, 

кошти 

інвесторів 

  

 

  

- 150,0 - 

ІІ.  Підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів громади 

  

1. 
  
Збір ідей і пропозицій щодо 

покращення роботи туристичної 

галузі. 

  

2022-2024 

роки 

  

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської  

 міської ради, 

  

  

Фінансуван-

ня не 

потребує 

  

- 

  

- 

  

- 

2. 

  

  

  

  

Розробка, виготовлення, 

придбання  презентаційних і 

інформаційних матеріалів про 

Бережанську громаду 

(відеоматеріали, буклети, карти, 

путівники, календарі, пакети, 

футболки, плакати,  тощо).  

    

2022–2024 

роки 

  

  

  

  

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської 

міської ради 

  

  

  

  

  

Міський 

бюджет 

  

  

  

  

50,0 

  

70,0 

  

  

  

70,0 

  

3. Розробка, виготовлення та 

придбання фотоальбому для 

презентації туристичного 

потенціалу Бережанської громади 

2022–2024 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської 

міської ради 

 

  Міський    

бюджет 

 

100,0 - - 

4. Участь представників 

Бережанщини у міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних 

спеціалізованих  туристичних 

2022 -2024 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій, відділ економічного 

розвитку «Ресурсний центр 

громади та підтримки 

Міський 

бюджет 

2,0 3,0 5,0 



виставках, форумах тощо (оплата 

відрядження) 

підприєництва»   

5. Проведення рекламних кампаній 

та  прес–турів для представників 

засобів масової інформації.  

2022 -2024 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій, відділ економічного 

розвитку «Ресурсний центр 

громади та підтримки 

підприєництва»  

Міський 

бюджет, 

кошти 

суб’єктів 

господарюва

ння 

2,0 3,0 5,0 

6. 

  

Організація та проведення 

історико-краєзнавчих, 

туристичних конференцій,  

круглих столів, семінарів, 

виставок  та інших заходів (друк 

брошур, флаєрів тощо) 

 

2022-2024 

роки 

  

Відділи культури, туризму 

та релігій, освіти, молоді і 

спорту, відділ економічного 

розвитку «Ресурсний центр 

громади та підтримки 

підприєництва»   

  

Міський 

бюджет 

  

3,0 

  

3,0 

  

5,0 

  

7. Прийняття представників і 

делегацій туристичної галузі та 

засобів масової інформації з 

України та з-за кордону (оплата 

проживання та харчування)   

 

2022-2024 

роки 

 

Відділ культури, туризму та 

релігій,  відділ 

економічного розвитку 

«Ресурсний центр громади 

та підтримки 

підприєництва» , ДІАЗ 

Міський 

бюджет 

10,0 20,0 30,0 

 8.  Покращення екскурсійного 

продукту (екскурсії містом). 

Придбання 2 комплектів 

«Радіогід» (для Бережанського 

краєзнавчого музею)  

 

2022-2024 

роки  

Відділ культури, туризму та 

релігій 

Міський 

бюджет 

11,0 - - 

9. 

 

 

 

 

 

Для можливості самостійного 

огляду експозицій  Бережанського 

краєзнавчого музею іноземними 

відвідувачами придбати 5 штук 

аудіогідів для самостійного 

обслуговування   

 

2022-2024 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій  міської ради, 

Міський 

бюджет 

25,0  -  - 



10. Облаштування сувенірної 

крамнички у краєзнавчому музеї  

(закупівля стендів, стелажів) 

 

 

2022-2024 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради,  

Міський 

бюджет 

10,0  - - 

11. 

 

 

 

Розробка проектних пропозицій в 

сфері туризму для участі у 

конкурсах грантових проектів.  

 

 

 

2022-2024 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій, відділ економічного 

розвитку «Ресурсний центр 

громади та підтримки 

підприєництва»,    

Фінансуван-

ня не 

потребує    

- - - 

ІІІ. Популяризація туристично потенціалу та створення сучасного позитивного туристичного іміджу міста 

1. 

  

 

  

Оновлення формату проведення 

традиційних заходів та 

впровадження нових туристично–

привабливих. 

  

2022-2024 

роки 

  

  

  

 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

  

  

    

  

  

Фінансуван-

ня не 

потребує     

  

 - 

  

-  

  

  

 -  

  

1.2 

  

  

 Придбання банерів для 

традиційних культурно-масових 

заходів громади (Дня 

Незалежності, Дня міста 

Бережани, фестивалів) 

  

  

 

2022-2024 

роки 

  

  

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської 

міської ради 

  

  

Міський 

бюджет 

  

  

5,0 

  

5,0 

  

5,0 

  

2. 

 

Участь творчих колективів, 

обдарованої молоді у 

міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних фестивалях, 

конкурсах (оплата відряджень, 

транспортних послуг) 

 

2022-2024 

роки 

  

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської 

міської ради 

  

Міський 

бюджет 

70,0 

 

70,0 

 

70,0 

  

 

 

 



ІV. Маркетингова та рекламно-інформаційна діяльність 

1. 

 

 Популяризація туристичного 

бренду м. Бережани. Розробка та 

встановлення (придбання) 

туристичної карти та 

інформаційних стендів у центрі 

міста 

2022 

рік   

  Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

 

 

 

Міський 

бюджет   

160 

 

- 

 

- 

 

2. Підтримка та оновлення 

інформації про туристичний 

потенціал міста та інших 

населених пунктів громади на веб-

ресурсах. Формування та 

поширення у соцмережах 

календаря основних туристично-

привабливих заходів в  

Бережанській громаді 

2022-2024 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської 

міської ради 

Фінансуван-

ня не 

потребує 

- - - 

V. Фінансове забезпечення 

1. Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання заходів 

Програми. 

2022-2024 

роки 

Фінансове управління, 

відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської 

міської ради  

Міський 

бюджет 
 608  544 

 

 

 330 



 


