
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія 

(І засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 26 квітня 2018 року         № 923 

 

Про затвердження  Програми 

збереження культурної спадщини м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай на 2018-

2020 роки 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», , 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, на підставі власних 

повноважень, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму збереження культурної спадщини м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай на 2018-2020 роки.  

2. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови 

Захарківу О.М.. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

від 26 квітня 2018 року № 923 

 

ПРОГРАМА 

збереження культурної спадщини 

м.Бережани, сіл Лісники та Рай на 2018-2020 роки  

І. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

2.  Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 

серпня 2014 року № 385 «Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-

р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» 

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 Виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

відділи культури, туризму та релігій, житлово-

комунального господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради, 

Тернопільська обласна комунальна інспекція 

охорони пам’яток історії та культури, 

Бережанський міський музей книги, Державний 

історико-архітектурний заповідник у м. Бережани 

7. Термін реалізації Програми 2018–2020 роки 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми,  

всього: 

у тому числі: 

  

  

 

5080,9 тис. грн.  

8.1 коштів міського бюджету 1080,9 тис. грн.  

8.2 коштів інших джерел (кошти 

Міністерства культури України) 

4000,0тис. грн. 

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

Культурна спадщина м. Бережани, сіл Лісники та Рай - 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.  

Одним з основних завдань державної політики у сфері охорони 

культурної спадщини є здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів 

культурної спадщини, які передбачають їх наукове вивчення, класифікацію, 

державну реєстрацію шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України на основі облікової документації (згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1760 «Про затвердження 

Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної 

спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України»).  

Ця Програма створена для проведення перевірки стану (інвентаризації) 

об’єктів культурної спадщини (археологічних, історичних, монументального 

мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, 

ландшафтних) з метою швидкого реагування на різноманітні загрози для 

об’єктів культурної спадщини для їх збереження, визначення найбільш цінних 

пам’яток для подальшого залучення їх до національних та міжнародних 

туристичних маршрутів, а також для забезпечення уніфікованого електронного 

обліку наявних об’єктів культурної спадщини, визначення площ, їх охоронних 

зон з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток 

України.  

ІІІ. Мета Програми 

Головною метою Програми є збереження, раціональне використання, 

популяризація існуючих об’єктів культурної спадщини та виявлення і вивчення 

нових; вироблення принципів та підходів щодо захисту історичного ареалу 

міста; здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного 

законодавства України у сфері охорони культурної спадщини; створення умов 

для покращання туристичної привабливості міста Бережани, сіл лісники та Рай 

через їх історико-культурну спадщину.  

ІV. Джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, буде здійснюватись за 

рахунок коштів міського бюджету та інших джерел відповідно до чинного 

законодавства, в тому числі шляхом залучення інвестицій та грантів. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів на забезпечення виконання 

Програми складає 5507,9 тис. 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 вит-

рат на ви-

конання 

Програми 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

1825,9 1461,5 1793,5 5080,9 

міський бюджет 325,9 461,5 293,5 1080,9 



кошти інших джерел (кошти 

Міністерства культури України) 
1500 1000 1500 4000 

V. Перелік завдань і заходів Програми 

Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і 

використанням об’єктів культурної спадщини; 

- проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів 

культурної спадщини; 

- створення електронної бази паспортів; 

- розроблення наукової проектно-кошторисної документації для 

проведення ремонтно-реставраційних робіт з метою виведення із 

аварійного стану пам’яток архітектури національного, місцевого 

значення; 

- сприяння залученню інвестицій для збереження, ремонту, реставрації, 

реабілітації, музеєфікації і використання пам’яток; 

- сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до національних та 

світових туристичних маршрутів; 

- удосконалення законодавчого забезпечення охорони та збереження 

об’єктів культурної спадщини; 

- систематичний контроль та нагляд за технічним і художньо-естетичним 

станом п’яток. 

Реалізація Програми сприятиме: 

- підвищенню патріотизму; 

- залученню органів місцевого управління, територіальних громад та 

приватної ініціативи до розвитку культурної спадщини; 

- відродженню та регенерації історичного центру (ареалу) міста; 

- проведенню паспортизації об’єктів культурної спадщини та включення 

цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, 

вдосконаленню системи обліку об’єктів культурної спадщини; 

- створенню умов для покращання туристичної привабливості міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай через їх історико-культурну спадщину, 

залученню об’єктів культурної спадщини до туристичних маршрутів та 

розвитку туристично-екскурсійного руху серед дітей та молоді; 

- -популяризації пам’яткоохоронної діяльності; 

- створенню сприятливого інформаційного поля для охорони культурної 

спадщини. 

Виконання Програми дасть поштовх позитивним зрушенням у сфері 

охорони культурної спадщини, та стосуватиметься передусім усвідомлення 

суспільством необхідності збереження пам’яток для нинішнього і майбутніх 

поколінь, як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку 

національної свідомості українського народу, підтримки національно-

культурної самобутності національних меншин в Україні. 

 



VI. Напрями діяльності та заходи Програми 
Додаток 1 

Напрями діяльності та заходи з реалізації програми збереження культурної спадщини 

м.Бережани, сіл Лісники та Рай на 2018-2020 роки 
 

  

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

  

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконан-

ня 

заходу 

  

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) 

тис.грн.  

Всього 
2018 2019 2020 Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Проведення інвен-

таризації об’єктів 

культурної спад-

щини 

- 2018 -

2020 

роки 

відділи культури, 

туризму та релігій 

житлово-комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури 

Бережанської міської 

ради, Тернопільська 

обласна комунальна 

інспекція охорони 

пам’яток історії та 

культури, Державний 

історико-

архітектурний 

заповідник у 

м.Бережани 

Міський 

бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 перевірка стану 

пам’яток, 

фотофіксація, 

складання облікової 

документації та охо-

ронних договорів 

 

2. Створення та 

впровадження 

електронної бази 

даних об’єктів 

культурної спад-

щини 

2.1. створення елек-

тронної бази даних 

на всі  об’єкти 

культурної спад-

щини м.Бережани, сіл 

Лісники та Рай, її 

постійне оновлення, 

в тому числі: орг.-

2019 -

2020 

роки 

відділи культури, 

туризму та релігій 

житлово-комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури 

Бережанської міської 

ради, Тернопільська 

міський 

бюджет 

5,0 4,0 0,5 0,5 створення у 2019 році 

бази даних на об’єкти 

культурної спадщини, 

постійне оновлення 

даних 



техніка (фотоапарат) 

та витратні матеріали 

(диски, флеш 

пам’ять, зовніній 

вінчестер) кар-

тографічні, бібліог-

рафічні, архівні ма-

теріали, фотографії 

об’єктів (фотоаль-

боми) та тематичні 

каталоги 

 

обласна комунальна 

інспекція охорони 

пам’яток історії та 

культури 

 3. Визначення 

балансоутри-

мувачів пам’яток 

культурної 

спадщини 

м.Бережани, сіл 

Ліснити та Рай, 

взяття їх на баланс 

3.1. визначення ба-

лансоутримувачів 

пам’яток культурної 

спадщини 

2018 рік Виконавчий комітет 

міської ради 

фінансувння 

не потребує 

- - - - визначення у 2018 році 

балансоутримувачів 

для всіх об’єктів 

культурної спадщини 

    3.2. взяття на баланс 

об’єктів культурної 

спадщини  

2018- 

2020 

роки 

Виконавчий комітет 

міської ради 

фінансувння 

не потребує 

- - - - прийняття у 2018–2020  

роках виконавчим 

комітетом міської ради 

відповідних рішень та 

взяття на баланс усіх 

об’єктів культурної 

спадщини  

4. Проведення 

паспортизації усіх 

об’єктів 

культурної 

спадщини 

місцевого 

значення  

- 2018- 

2020 

роки 

відділи культури, 

туризму та релігій, 

житлово-комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури 

Бережанської міської 

ради, Тернопільська 

міський 

бюджет 

88,9 28,9 30,0 30,0 Паспортизація усіх 

об’єктів культурної 

спадщини місцевого 

значення 

 



обласна комунальна 

інспекція охорони 

пам’яток історії та 

культури, Державний 

історико-

архітектурний 

заповідник у 

м.Бережани 

 

5. Реставрація 

постаменту 

пам’ятника поету, 

письменнику, 

художнику  

Шевченку Тарасу 

Григоровичу 

- 2019 рік відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури 

Бережанської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

48,0  48,0 - 

 

Реставрація 

постаменту пам’ятника 

поету, письменнику, 

художнику  Шевченку 

Тарасу Григоровичу 

6. 

Проведення робіт 

із облаштування 

могили Осипа 

Ковшевича -  

полковника УГА, 

лікаря, коменданта 

ЗУНРу у 

Бережанському 

повіті в 1918-1919 

рр. та  могили 

Тимотея Старуха 

(1860-1923 рр.) – 

посла до 

Австрійського 

парламенту і 

Галицького сейму 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 рік 

відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури 

Бережанської міської 

ради, міське 

комунальне 

підприємство 

«Господар» 

 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

20,0 

 

 

- 

 

 

20,0 

 

 

- 

облаштування  могили 

Осипа Ковшевича -  

полковника УГА, 

лікаря, коменданта 

ЗУНРу у 

Бережанському повіті в 

1918-1919 рр. та  

могили Тимотея 

Старуха (1860-1923 

рр.) – посла до 

Австрійського 

парламенту і 

Галицького сейму 



7. 

Придбання та 

встановлення 

меморіальної 

таблиці лікарю, 

меценату, 

громадсько- 

культурному діячу 

д-ру Роману 

Смику, з нагоди 

100-ліття з дня 

його народження 

  

- 2018 рік відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури 

Бережанської міської 

ради, Бережанський 

музей книги 

 

Міський 

бюджет 

40,0 40,0 - - Придбання та 

встановлення 

меморіальної таблиці 

д-ру Роману Смику 

8. 

 

Відновлення 

будівлі 

Бережанської 

міської ратуші 

8.1.виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації на 

«Ремонт 

(реставраційний) 

пам’ятки архітектури 

національного 

значення Ратуша 

1811 р. (охорон 

№638) площа Ринок, 

1 в м.Бережани» 

 

2018 рік Державний історико-

архітектурний 

заповідник у 

м.Бережани 

Міський 

бюджет, 

кошти з 

інших 

джерел 

200,0 200,0 - - Реставрація та 

збереження об’єкту, 

відновлення 

туристичної 

привабливості 

Бережанської міської 

ратуші 

8.2. Ліквідація 

аварійності північної 

частини ратуші та її 

прибудов у дворі 

шляхом укріплення 

фундаментів, 

завершення ремонту 

системи 

водовідведення з 

будівлі, 

впорядкування та 

2019 рік Державний історико-

архітектурний 

заповідник у 

м.Бережани 

Державний 

бюджет 

1500,0 1500,0 - - 



відновлення 

кам’яного мощення в 

дворику ратуші 

  8.3. реставрація 

конструкцій даху, 

покрівлі та системи 

водовідведення 

2019 рік Державний історико-

архітектурний 

заповідник у 

м.Бережани 

Державний 

бюджет, 

міський 

бюджет 

1000,0 

300,0 

- 1000,0 

300,0 

-  

8.4. заміна віконних 

та дверних блоків, 

реставрація фасадів 

та порталів 

2020 рік Державний історико-

архітектурний 

заповідник у 

м.Бережани 

Державний 

бюджет 

1500,0 - - 1500,0 

8.5. Благоустрій 

навколишньої 

території 

2020 рік відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури 

Бережанської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

200,0 - - 200,0 

 9. Популяризація 

об’єктів 

культурної 

спадщини 

м.Бережани, сіл 

Лісники та Рай 

 

9.1. видання друко-

ваної продукції (книг, 

каталогів, довідників, 

планів-схем), органі-

зація фотовиставок 

  

2018-

2020 

роки 

 

 

відділ культури, 

туризму та релігій 

міської ради, 

Бережанський міський 

музей книги 

Міський 

бюджет 

90,0 30,0 30,0 30,0 видання друкованої 

продукції (книг, 

каталогів, довідників, 

планів-схем), 

організація 

фотовиставок 

10. Виготовлення та 

встановлення 

охоронних дощок 

на об’єктах 

культурної 

10.1виготовлення та 

встановлення охо-

ронних дощок на 

об’єкти культурної 

спадщини  

2019-

2020 

роки 

відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури 

Міський 

бюджет 

80,0 20,0 30,0 30,0 виготовлення та 

встановлення 

охоронних дощок на 

об’єктах культурної 

спадщини 



спадщини 

м.Бережани, сіл 

Лісники та Рай 

Бережанської міської 

ради, Тернопільська 

обласна комунальна 

інспекція охорони 

пам’яток історії та 

культури  

 

Коштів міського бюджету 1080,9 325,9 461,5 293,5   

Коштів інших бюджетів 4000 1500 1000 1500  

Всього 5080,9 1825,9 1461,5 1793,5   

 

 

   Секретар міської ради                                                                                                                             ГОНЧАР П.В. 

 



7. 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. 

Виконавці Програми щороку до 10 грудня подають інформацію про хід 

виконання Програми відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради.  

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради щороку до 

20 грудня подає інформацію про реалізацію коштів, виділених на виконання 

Програми, фінансовому управлінню Бережанської міської ради.  

Щороку в строки, визначені рішенням Бережанської міської ради, 

інформація відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради про 

виконання Програми заслуховується на засіданні постійної комісії Бережанської 

міської ради з питань освіти, науки, молоді, культури, спорту та туризму. 
 

 

Секретар міської ради    ГОНЧАР П.В. 


