
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІV сесія  

(VІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 29 листопада 2018 року         № 1141 

 

Про  Програму підтримки талановитої і 

обдарованої молоді в галузі культури і 

мистецтва Бережанської міської 

територіальної громади на 2019- 2021 роки 

 

 

 

Відповідно до статті 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 підтримки талановитої і обдарованої молоді в галузі 

культури і мистецтва Бережанської міської територіальної громади на 2019-

2021 роки (далі Програма), що додається.  

2. Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

забезпечити реалізацію заходів Програми.  

3. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови О.М.Захарківа. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 
 Додаток  

до рішення сесії  Бережанської міської 

ради №1141 від 29.11.2018 року 
 

Програма  

підтримки талановитої і обдарованої молоді в галузі культури і мистецтва 

Бережанської міської територіальної громади на 2019-2021 роки 

 

І. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

2. Розробник Програми  Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

4. Учасники Програми Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради, Бережанська 

державна школа мистецтв, Бережанська 

державна художня школа 

5. Термін реалізації Програми 2019–2021 роки 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми,  

всього: 

у тому числі: 

  

  
117,0 тис. грн.  

6.1 коштів міського бюджету 117,0 тис. грн.  

6.2 коштів інших джерел (кошти 

Міністерства культури України) 
-  

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої 

спрямована Програма 

Досвід та практика сучасного життя свідчать про те, що майбутнє людської 

цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка 

фіксується у дитячому віці. Саме тому в системі освіти у мистецьких школах м. 

Бережани значна увага приділяється роботі з творчими і обдарованими дітьми.  

Програма підтримки талановитої і обдарованої молоді в галузі культури і 

мистецтва Бережанської міської територіальної громади на 2019-2021 роки 

розроблена з метою пошуку талановитих дітей та молоді, створення умов для 

всебічного розвитку і розкриття їхнього творчого потенціалу, стимулювання до 

самовдосконалення, їх самореалізації у сучасному суспільстві. Виконання 

Програми сприятиме наданню їм соціально–педагогічної підтримки, підвищить 

рівень професійної компетентності педагогічних працівників мистецьких шкіл 

м. Бережани, забезпечить стимулювання  талановитої молоді до навчання. 

 

ІІІ. Мета і завдання Програми 

Мета цієї Програми полягає у: 



- розвитку творчих здібностей дітей та молоді; 

- створенні сприятливих умов для самореалізації особистості учня; 

- покращенні якості підготовки учнів у школах мистецтв м. Бережани; 

- підвищенні результативності олімпіад, конкурсів тощо; 

- підвищенні рівня компетентності та педагогічної майстерності 

вчителів мистецьких шкіл. 

Основними завданнями Програми є: 

- впровадження механізму адресної підтримки талановитої учнівської 

молоді; 

- визначення основних напрямів роботи з талановитою і обдарованою 

молоддю, впровадження інноваційних методів роботи; 

- забезпечення скоординованої діяльності мистецьких навчальних 

закладів м. Бережани та органів місцевого самоврядування  щодо 

підтримки талановитої і обдарованої молоді; 

 

ІV. Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Для виконання Програми передбачається: 

- популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного 

досвіду роботи з нею; 

- проведення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

які працюють з талановитою молоддю; 

- стимулювання обдарованої молоді та їх наставників. 

Положення про призначення  стипендій та нагород, завдання і заходи з 

виконання Програми, спрямовані на досягнення мети, визначені у додатках. 

 

V. Джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься 

відповідно до законодавства України за рахунок коштів міського бюджету та 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів на забезпечення виконання Програми 

становить 117000 гривень.  

Головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на 

виконання Програми, є відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради. 

Ресурсне забезпечення Програми  

(тис. гривень) 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

Термін виконання Програми Усього витрат 

на виконання 

Програми 
 

2019 

 

2020 

 

2021 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
39,0 39,0 39,0 117,0 

міський бюджет 39,0 39,0 39,0 117,0 

кошти інших джерел 

(кошти Міністерства 

культури України) - - - - 



 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

Перелік заходів щодо реалізації Програми визначено у додатку 1. 

 

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна 

комісія Бережанської міської ради з питань освіти, науки, молоді, культури, 

спорту та туризму. 

У разі необхідності, зміни та доповнення до Програми вносяться за 

поданням відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради. 

 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 

 
 



                                                                                                                             Додаток 1 

Заходи  

з реалізації програми підтримки талановитої і обдарованої молоді  

в галузі культури і мистецтва Бережанської міської територіальної громади на 2019-2021 роки 
№ 

з/

п 

Завдання Захід Джерела 

фінансува

ння 

Прогнозований 

обсяг фінансових 

ресурсів для 

виконання завдань  

(тис. грн.) 

У тому числі по роках 

(тис. грн.) 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Посилення соціального 

захисту талановитої і 

обдарованої молоді, їх 

викладачів 

(концертмейстерів) 

Впровадження механізму 

адресної підтримки 

талановитої молоді та їх 

викладачів 

(концертмейстерів), зокрема, 

шляхом преміювання учнів та 

педагогічних працівників  

початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних 

закладів м. Бережани 

Місцевий 

бюджет 

69,00 23,00 23,00 23,00 

2 Міжнародне 

співробітництво 

Сприяння щодо участі 

обдарованої молоді в 

міжнародних проектах, 

фестивалях, конкурсах 

Місцевий 

бюджет 

30.00 10,00 10,00 10,00 

3 Щорічна церемонія 

відзначення 

обдарованих дітей та 

молоді в галузі 

культури і мистецтва 

«Таланти Бережан» 

Вручення грамот (дипломів) 

та подарунків 

Місцевий 

бюджет 

18,00 6,00 6,00 6,00 

Разом за програмою: 117.0 39,0 39,0 39,0 
 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 


