
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ІХ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 25 травня 2017 року          № 588 

 

Про затвердження комплексної міської 

програми ««Мистецька Бережанщина» -

2017» 

 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, керуючись 

статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити комплексну міську програму ««Мистецька Бережанщина» -

2017» (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови 

Захарківу О.М. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Затверджено 

рішенням сесії міської ради 

№ 588 від 25 травня 2017 року 

 

Комплексна міська програма  

«Мистецька Бережанщина» -2017 

 

Розділ 1. 

Паспорт Програми. 
1. Ініціатор розроблення програми Бережанський міський музей книги  

2. 
Дата, номер і назва наказу про 

розроблення програми 

Наказ відділу культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради від  23 травня 2017 

року  №26-од «Про організацію та проведення 

фестивалю «Мистецька Бережанщина» - 2017» 

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 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради, Громадське 

мистецьке об’єднання «Резонанс запрошує…»  

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 : 

12 тис. грн. 

7.1 Коштів міського бюджету 12 тис. грн. 

 

Розділ 2. 

Мета  Програми 

2.1.Відзначення найактивніших діячів галузі  культури, які впродовж року 

здійснили вагомий  особистий внесок у розвиток культури і мистецтва 

Бережанщини (музика, драматургія, хореографія, література, образотворче та 

декоративно-прикладне мистецтво, фотографія та кіно, краєзнавство, видавнича 

справа) та заохочення інших до мистецьких досягнень у наступному році. 

Зазначені номінанти нагороджуються дипломом та відзнакою  «Мистецька 

Бережанщина» згідно рішення організаційного комітету під час проведення 

фестивалю  «Мистецька Бережанщина» - 2017. Час та місце проведення 

фестивалю: друга неділя червня,  м. Бережани Тернопільської області, дворик 

монастиря оо.Бернардинів, при необхідності – районний будинок культури. 

Головними критеріями для відбору на нагородження є одержання 

претендентами впродовж року державних нагород в галузі культури і 

мистецтва, здобуття Гран-прі чи перших місць в обласних, всеукраїнських чи 



міжнародних конкурсах, автори мистецьких та історико-краєзнавчих  видань, 

організатори громадських культурно-мистецьких ініціатив,  володарі  високих 

нагород у різних галузях культури. 

Відзнакою та дипломом «Мистецька Бережанщина» можуть бути 

відзначені також володарі I місць Бережанських міських та районних конкурсів, 

автори сольних концертів та персональних виставок, мистецькі колективи з 

нагоди їх ювілейних дат. 

 

Розділ 3. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки виконання Програми. 

3.1. Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2017 рік становить 12 тис. грн. 

 3.2.Ресурсне забезпечення комплексної міської програми  «Мистецька 

Бережанщина» -2017. 

Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання 

програми 

Усього витрат на виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі : 

міський бюджет  
12 тис. грн.. 

Кошти з інших джерел фінансування, незаборонені 

чинним законодавством 
0 

 

Розділ 4. 

Кошторис комплексної міської програми 

«Мистецька Бережанщина» - 2017 

№ 

п/п 
Назва заходу Дата виконання Відповідальний 

Кошти на 

проведен

ня заходу 

(грн.) 

1.   Друк буклетів Травень – червень 

2017 р. 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради  

6500 

2.  Друк дипломів та афіш  Травень – червень 

2017 р. 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради  

400 

3.  Придбання відзнак «Мистецька 

Бережанщина» - 2017 

Травень – червень 

2017 р. 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради  

5100 

 

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.  

 

 

Секретар міської ради     ГОНЧАР П.В. 


