
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

Х сесія 

(І засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 14 вересня 2017 року         № 702 

 

Про затвердження Програми з 

відзначення в місті Бережани 75-ї 

річниці утворення Української 

Повстанської Армії 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши подані заходи, розглянувши пропозиції постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, 

Бережанська міська рада 

 

В И Р ІШ И Л А 

 

1. Затвердити Програму з відзначення в місті Бережани 75-ї річниці 

утворення Української Повстанської Армії (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Захарківа О.М.. 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 



 

Затверджено 

рішенням сесії міської ради №702 

від 14.09.2017 року 
  

Програма 

 з відзначення в місті Бережани 75-ї річниці утворення  

Української Повстанської Армії 

 

Розділ 1 

Паспорт програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 
Бережанський міський музей книги  

2. 
Дата, номер і назва документу 

про розроблення програми 

Розпорядження голови Бережанської 

міської ради від  07 вересня 2017 року  

№504 «Про відзначення у м. Бережани 

75-ї річниці утворення Української 

Повстанської Армії» 

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,  

Міське комунальне підприємство 

«Господар» 

6. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми  

Бережанський міський бюджет, кошти з 

інших джерел фінансування, 

незаборонені чинним законодавством 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього. 

У тому числі : 

80,40 тис. грн. 

7.1 Коштів міського бюджету 80,40 тис. грн. 

 

Розділ 2 

Мета  Програми 

Метою програми є фінансово-матеріальне забезпечення заходів з 

підготовки та відзначення 75-ї річниці створення Української Повстанської 

Армії у м. Бережани в жовтні 2017 року. 

 

Розділ 3 

3. Завдання програми 

Програма передбачає створення необхідних умов для вдосконалення 

системи національно-патріотичного виховання, привернення уваги спільноти 

до героїчної історії українського народу, популяризація національного духу 

борців за волю України. 



 

Розділ 4 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки виконання Програми. 
Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету.  

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2017 рік становить  

80,40 тис. грн. 

4.1. Ресурсне забезпечення міської програми: 

Обсяг коштів, які пропонується залучати на 

виконання програми 

Усього витрат на 

виконання програми 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі : 

міський бюджет  
тис. грн. 

Кошти не бюджетних джерел 80,40 

 

 

Розділ 5. 

Кошторис Програми 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата 

виконання 
Відповідальний 

Кошти на 

проведення 

заходу 

(тис.грн.) 

1.  Підготовка та видання 

бібліографічного 

покажчика «УПА: 

сторінки історії» іншої 

друкованої продукції з 

нагоди 75-ї річниці 

утворення Української 

Повстанської Армії. 

 

До 

14.10.2017р. 

Відділ культури, 

туризму та 

релігій 

міської ради 

 

 

7,0 

2.  Зустріч керівництва 

міської ради з 

учасниками національно-

визвольної боротьби, 

ветеранами ОУН-УПА з 

врученням їм грамот та 

грошової допомоги 

14.10.2017 р. Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності міської 

ради 

 

2,4 

3.  Участь народного 

аматорського камерного 

жіночого хору «Глорія» 

МБК «Просвіта» у ІХ 

Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі 

«Вишгородська 

Покрова» (2017) 

 

14.10.2017р. 

В

Відділ культури, 

туризму та 

релігій 

міської ради 

 

 

11,0 

http://berezhanymrada.gov.ua/index.php/struktura/viddil-bukhhalterskoho-obliku-ta-finansovoi-zvitnosti
http://berezhanymrada.gov.ua/index.php/struktura/viddil-bukhhalterskoho-obliku-ta-finansovoi-zvitnosti
http://berezhanymrada.gov.ua/index.php/struktura/viddil-bukhhalterskoho-obliku-ta-finansovoi-zvitnosti
http://berezhanymrada.gov.ua/index.php/struktura/viddil-bukhhalterskoho-obliku-ta-finansovoi-zvitnosti
http://berezhanymrada.gov.ua/index.php/struktura/viddil-bukhhalterskoho-obliku-ta-finansovoi-zvitnosti


4.  Взяття на облік та ремонт 

Меморіалу «Борцям за 

волю України (ОУН-

УПА)» (м.Бережани, вул. 

Лепких, міське 

кладовище) 

 

До 

14.10.2017р. 

М

Міське 

комунальне 

підприємство 

«Господар» 

 

60,0 

 

Розділ 6. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснює 

замовник та відповідальний виконавець – відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради. 

 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 


