
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXV сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 ____ __________ 2022 року                       м. Бережани                    ПРОЕКТ №939 

 

Про внесення змін до  «Програми охорони культурної 

спадщини і збереження історичного середовища 

міста Бережани на 2022- 2024 роки» 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про охорону культурної спадщини», розглянувши лист ДІАЗ 

від 07.09.2022року №331/01-15 за вх. №1995/03-08, враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з  питань бюджету та фінансів, економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального 

майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів 

та туризму (протокол №21 від 14.09.2022р.), сесія  Бережанської  міської  ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до  «Програми охорони культурної спадщини і збереження 

історичного середовища міста Бережани на 2022- 2024 роки», затверджену 

рішенням сесії Бережанської міської ради від 17 грудня 2021 року № 540 «Про 

затвердження  Програми охорони культурної спадщини і збереження 

історичного середовища міста Бережани на 2022- 2024 роки», виклавши її у новій 

редакції, згідно додатку (додається). 

2.«Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради передбачити видатки 

на фінансування  видатків на виконання заходів Програми у бюджеті громади у 

відповідності ст.85 Бюджетного кодексу України. 

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії міської ради 

з  питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         Ростислав БОРТНИК 
 

 

 

 

 

 



                                                               Додаток  

до рішення сесії міської ради                                                                                                                             

від ______2022 року   № ____                                                                                                                                        

 

 

ПРОГРАМА 

охорони культурної спадщини  і збереження історичного середовища 

міста Бережани  на 2022- 2024 роки 

 

І. Паспорт Програми 

 
1

1. 
Ініціатор розроблення Програми Державний історико- архітектурний заповідник у 

м. Бережани 

2
2. 

Розробник Програми Державний історико- архітектурний 

заповідник у м. Бережани 

3
3. 

Співрозробники Програми Бережанська міська рада 
 

4
4. 

Відповідальний виконавець 
Програми 

Державний історико-архітектурний заповідник у  
м. Бережани 

 

5
5. 

Учасники Програми Державний історико-архітектурний заповідник у  м. 

Бережани 

Бережанська міська рада 

 

6
6.  

Термін реалізації Програми 2022–2024роки 

7
7. 

Перелік бюджетів ,які беруть 
участь у виконанні Програми 

Державний бюджет Міністерства культури і 
інформаційної політики України, 
Місцевий бюджет Бережанської міської ради 
Кошти з інших джерел фінансування, незаборонені 
чинним законодавством. 

8
8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 
у тому числі: 

 

 

81 500 тис. грн. 

8
9. 

коштів міського бюджету 600 тис. грн. 

8
10. 

коштів інших джерел (кошти 
Міністерства культури України) 

400 тис. грн. 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Культурна спадщина Бережанської міської територіальної громади - 
невід’ємна частина культурного надбання України та є надзвичайно важливим і 

одним з пріоритетних завдань для Бережанської міської ради. Відносини щодо її 

збереження регулюються Конституцією України, Законом України «Про охорону 

культурної спадщини», іншими нормативно-правовими актами та  міжнародно-

правовими зобов’язаннями нашої держави перед світовою спільнотою. 

Програма спрямована на: 

- забезпечення умов для збереження та подальшого використання нерухомих 

об'єктів культурної спадщини шляхом планування та координації роботи органів 



управління, користувачів, спеціалізованих організацій, громадськості; 

- вдосконалення системи обліку об'єктів культурної спадщини; 

- планування наукових історико-архітектурних досліджень, науково-
проектних та ремонтно-реставраційних робіт, спрямованих на збереження 

пам'яток та історичного середовища міста; 

- планування та організація заходів з ліквідації аварійного або незадовільного 
стану історичної забудови, інженерних мереж, конструктивних та архітектурно-

художніх елементів будівель і споруд в зонах охорони пам'яток та на територіях 

історичного ареалу міста; 

- забезпечення комплексного послідовного виконання науково-проектних та 
ремонтно-реставраційних, інших робіт проектно-ремонтного циклу в залежності 

від стану об'єктів; 

- забезпечення умов для стабільного і ритмічного фінансуванні робіт, 

організаційно-правового забезпечення і здійснення контролю за реалізацією 

пам'яткоохоронних заходів; 

- сприяння діяльності громадських організацій з питань охорони та 
популяризації культурної спадщини міста; 

- сприяння залученню інвестицій, використанню історико-культурних 
об'єктів та місцевої символіки; 

- міжнародно-правовими зобов’язаннями нашої держави перед світовою 

спільнотою. 

Ця Програма створена для проведення археологічних, історичних,  

архітектурних досліджень  з метою розробки науково-проектної документації і 

проведення реставраційних робіт. 

 Тому, керуючись розумінням історичної цінності об’єктів культурної 

спадщини, їх туристичною привабливістю, Державний історико-архітектурний 

заповідник у м. Бережани, спільно з Бережанською міською радою, ініціюють 

відновлювальні та ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках архітектури з 

розробкою науково-проектної документації.  

 

ІІІ. Мета Програми 

 

Бережани - історичне місто, яке зберегло в процесі свого розвитку не тільки 
пам'ятки різних історичних періодів, але також середньовічну планувальну 

структуру центральної та інших частин міста. В м. Бережани  41 пам’ятка 

архітектури занесена до переліку пам’яток   архітектури,  з них 8 об'єктів 

національного і 33 - місцевого значення. 

Метою Програми є планування та організаційне забезпечення заходів щодо 

збереження своєрідного історико-архітектурного міського середовища Бережан, 

охорони, реставрації та раціонального використання нерухомих пам'яток та 

охоронюваних територій, створення комфортних і безпечних умов для 

проживання населення, комплексного розвитку та привабливості Бережан як 
історичного міста. 

Програма спрямована на вдосконалення організаційних, матеріально-

технічних, правових засад у сфері охорони культурної спадщини на території 

міста. 

Програма розрахована на період 2022-2024 роки.  

Основні положення Програми ґрунтуються  на Законі України "Про охорону 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T001805?ed=2004_12_16


культурної спадщини",  загальнодержавній програмі збереження та використання 

об'єктів культурної спадщини та інших нормативно-правових актах. 

На сьогодні  громадський будинок Ратуша, пам’ятка архітектури 

національного значення, охоронний № 638, на якому незавершені реставраційні 

роботи у зв’язку із введенням воєнного стану, потребує невідкладних 

консерваційних робіт для забезпечення функціонування в       міжреставраційний 

період. 

 

ІV. Джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету в обсягах, 

передбачених рішеннями сесій Бережанської міської ради на відповідний рік, 

кошти державного бюджету, що надаються Міністерством культури і 

інформаційної політики України балансоутримувачу- Державному історико-

архітектурному заповіднику у м. Бережани, інші джерела не заборонені чинним 

законодавством. 

Затвердженням цієї Програми, Бережанська міська рада виступає як 

партнер, що фінансує виконання: 

- невідкладних консерваційних робіт для забезпечення функціонування в 

між реставраційний період будівлі Ратуша , пам’ятки архітектури національного 

значення, в якій знаходяться 2 музеї і бібліотека комунальної власності, що 

підпорядковуються Бережанській міській раді. Приміщення комунальних 

закладів перебувають під загрозою пошкодження у випадку не завершення 

етапів реставраційних робіт, які розпочаті до в введення воєнного стану в 

Україні; 

- науково-проектної документації для подальших реставраційних робіт на 

пам’ятках культурної спадщини. Маючи виготовлену науково-проектну 

документацію, ДІАЗ у м. Бережани виступить із зверненням до Міністерства 

культури і інформаційної політики України для виділення коштів на Програми. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів на забезпечення виконання  Програми 

складає     81 500.00   тис. гривень.  

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2022-2024 роки   із міського 

бюджету     - 600 тис. грн. 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми  

2022-2024 роки 

                                                                                                                                       тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Термін виконання 
Програми 

Усього 

витрат на 

виконання 
Програми 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 

    

міський бюджет 300.00 200.0 100.0 600.00 

Державний бюджет через ДІАЗ у м. 
Бережани 

20 500.00 30 000.00 30 000.00 80 500.00 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T001805?ed=2004_12_16
https://ips.ligazakon.net/document/view/T041692?ed=2004_04_20&an=15
https://ips.ligazakon.net/document/view/T041692?ed=2004_04_20&an=15


інші кошти  100.00 100.00 200.00 400.00 

Всього 20 800.00 30 300.00 30 300.00 81 500.00 

 

 

V. Напрями використання  Програми 

 

№ Перелік 

заходів 

Програми 

Строк 

виконанн

я заходу 

Виконавц

і 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуванн

я 

(тис. грн.) 

Очікувані 

результат

и 

11 Проведення 

невідкладних 

консерваційни

х робіт: 

 - поточний 

ремонт 

об’єктів 

культурної 

спадщини та 

пам’яток 

архітектури  

2022 рік ДІАЗ у м. 

Бережани 

Міський 

бюджет 

200.00  

1

2 

Проведення 

невідкладних 

консерваційни

х робіт: 

- придбання 

господарських

, будівельних 

товарів та 

інвентарю для 

проведення 

ремонтно-

реставраційни

х робіт та 

ліквідація 

аварійно стану 

на  пам’ятках 

культурної 

спадщини та 

пам’ятках 

архітектури 

господарським 

способом 

2022 рік ДІАЗ у м. 

Бережани 

Міський 

бюджет 

100.00  

3

3 

Виготовлення 

проектної 

документації 

на благоустрій 

при замкового 

парку по вул. 

І. Франка, 1 в 

м. Бережани 

2023 рік ДІАЗ у м. 

Бережани 

Міський 

бюджет 

200.00  

4

4 

Виготовлення 

облікової 

2024 рік ДІАЗ у м. 

Бережани 

Міський 

бюджет 

100.00  



документації 

на занесення 

до Державного 

реєстру 

пам’яток 

містобудуванн

я пл. Ринок та 

ансамблі вул. 

Банкова, 

Вірменська в 

 м. Бережани 

 

Виконання Програми  забезпечить збереження пам’яток архітектури для 

нинішнього і майбутніх поколінь, як важливого чинника патріотичного 

виховання громадян, розвитку національної свідомості українського народу. 

 

VI   Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна 

комісія Бережанської міської ради з питань бюджету та фінансів, економіки, 

промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального 

майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів 

та туризму. 

Виконавці Програми щороку до 10 грудня подають інформацію про хід 

виконання та  реалізацію коштів, виділених на виконання Програми, 

«Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради. 

 

Секретар міської ради                                                     Ірина ЗАГНІЙНА 


