
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

Х сесія 

(V засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 6 листопада 2017 року        №750 
 

 

Про затвердження Програми 

святкування новорічних та 

різдвяних свят 

 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою 

новорічних та різдвяних свят, враховуючи пропозиції планово-бюджетної 

комісії міської ради, 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 Програму святкування новорічних та різдвяних свят 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Затверджено 

рішенням сесії міської ради 

№ 750 від 06 листопада 2017 року 

 

Програма 

Святкування новорічних та різдвяних свят. 

 

Розділ 1. 

Паспорт програми. 
1 Ініціатор розроблення програми Бережанська міська рада 

2. Розробник програми Бережанська міська рада 

3. 
Відповідальний виконавець 

програми 

БМКП «Господар», відділ культури,  туризму та 

релігій Бережанської міської ради, відділ освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради 

4. Учасники програми 

БМКП «Господар», відділ культури,  туризму та 

релігій Бережанської міської ради, відділ освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради 

5. Термін реалізації програми 2017 рік 

6. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм ) 

Бережанський міський бюджет 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього. 

У тому числі : 

20 тис. грн. 

7.1 Коштів міського бюджету 20 тис. грн. 

 

Розділ 2. 

Мета  Програми. 

1. Відзначення на належному рівні новорічних та різдвяних свят. 

 

Розділ 3. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

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

передбачених рішеннями міської ради  про міський бюджет на відповідний рік : 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2017 рік становить 20 тис. 

грн. 

3.1. Ресурсне забезпечення міської програми Святкування новорічних та 

різдвяних свят. 

Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання 

програми 

Усього витрат на 

виконання програми 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі : 

міський бюджет  
20 тис. грн. 

Кошти не бюджетних джерел 0 

 



Розділ 4. 

Кошторис програми Святкування новорічних та різдвяних свят. 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата 

виконан

ня 

Відповідальний 

Кошти 

на 

проведе

ння 

заходу 

1.  Встановлення різдвяної «шопки» Грудень 

2017  

БМКП «Господар» 1000 

2.  Закупівля електрокабеля та 

іншого обладнання  

Грудень 

2017  

БМКП «Господар» 1500 

3.  Закупівля гірлянд та мішури на 

новорічну ялинку 

Грудень 

2017  

БМКП «Господар» 7500 

4.  Закупівля подарунків  Грудень 

2017  

Відділ культури,  

туризму та релігій 

Бережанської міської 

ради 

4000 

5.  Виготовлення ялинкових прикрас 

(оплата матеріалу) 

Грудень 

2017  

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

6000 

6.  Всього   20000 

 

Розділ 5. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми. 
Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснює 

замовник, координатор та відповідальний виконавець – Бережанська міська 

рада, постійна бюджетна комісія Бережанської міської ради. 

 

 

Секретар міської ради     ГОНЧАР П.В. 


