
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія  

(ІІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 08 червня 2018 року         № 988 

 

Про затвердження програми 

розвитку туризму в місті Бережани, 

селах Лісники та Рай на 2018 – 2020 

роки 
 

Розглянувши і обговоривши проект програми розвитку туризму в місті 

Бережани, селах лісники та Рай на 2018 – 2020 роки у відповідності ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки 

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 розвитку туризму в місті Бережани, селах Лісники та 

Рай на 2018 – 2020 роки (Додається). 

2 Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови 

Захарківу О.М.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 



ДОДАТОК №1 

до рішення сесії Бережанської міської ради 

№ 988 від 21.06.2018 року 
 

ПРОГРАМА 

розвитку туризму 

у місті Бережани, селах Лісники та Рай на 2018-2020 роки 

 

1.Паспорт Програми.  
Назва Програми Програма розвитку туризму в місті Бережани, селах 

Лісники та Рай на 2018 – 2020 роки 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

Розпорядчий документ 

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 06 серпня 

2008 року № 1088-р «Про схвалення Стратегії розвитку 

туризму і курортів», розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 29 грудня 2015 року № 828-од 

«Про проект програми розвитку туризму в Тернопільській 

області на 2016–2020 роки» 

Розробник Програми Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

Мета Програми  Удосконалення туристичної інфраструктури міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай, покращення добробуту 

населення, ефективне використання об’єктів історико-

культурної спадщини, збільшення надходжень до 

місцевого бюджету, створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій та економічний розвиток міста 

Очікувані результати Використання туристичного потенціалу міста та створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту, 

підвищення якості туристичних послуг, формування 

позитивного іміджу міста на національному та 

міжнародному рівнях 

Терміни реалізації 

Програми 
2018 - 2020 роки 

Виконавці Програми Відділи культури, туризму та релігій, житлово-

комунального господарства, містобудування та 

архітектури, освіти, молоді та спорту Бережанської міської 

ради, фінансове управління Бережанської міської ради, 

сектор економіки Бережанської міської ради, Бережанське 

міське комунальне підприємство «Господар», 

Бережанський міський музей книги, Бережанський 

туристично-інформаційний центр 

 

Джерела фінансування Міський бюджет, інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми  

Всього: 870,1 тис. грн. 

У тому числі:  

- кошти міського бюджету 870,1 тис. грн. 



Контроль за виконанням 

Програми 

Постійна комісія Бережанської міської ради з питань 

освіти, науки, молоді, культури, спорту та туризму  

 

ІІ. Вступ. 

На сьогоднішній день туристична галузь набуває все більшого значення як 

для розвитку економіки, так і для соціальної сфери будь-якого міста чи селища. 

Туристична сфера нині об'єднує з півсотні дотичних галузей, зокрема, 

культуру, мистецтво, спорт, освіту, науку, народні промисли тощо. Кожен 

учасник туристичного ринку намагається максимально популяризувати власний 

туристичний потенціал як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку. 

Тому ця сфера передбачає максимальну консолідацію зусиль великого числа 

учасників. 

Туризм став однією з головних платформ для зміцнення контактів і 

встановлення добросусідських відносин, він сприяє зміцненню авторитету 

регіону на українській та міжнародній аренах, формує імідж території, сприяє 

залученню інвестицій та розвиває інфраструктуру. 

Варто зазначити, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 01.08.13 № 638-р «Про схвалення концепції Державної цільової 

програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року», туризм 

визнано як одну з найперспективніших галузей і проголошено пріоритетним 

напрямом соціально-економічного та культурного розвитку. Для органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування відводиться роль 

створення сприятливих умов для діяльності в туристично-рекреаційній сфері, 

що дозволить використовувати механізми для інвестування як невеликих, так і 

масштабних проектів. 

 Програма розвитку туристичної галузі міста Бережани, сіл Лісники та Рай 

на 2018-2020 роки (далі - Програма) визначає комплекс заходів, спрямованих на 

забезпечення системного підходу до розвитку туризму, підвищення 

туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури міста 

Бережани сіл лісники та Рай, створення якісної мережі сервісу, як для 

розважального так і для ділового туризму. 

Виконання цієї Програми є послідовним продовженням роботи 

Бережанської міської ради, суб’єктів туристичної сфери діяльності, 

громадських організацій щодо створення умов для розвитку туризму відповідно 

до загальнодержавних пріоритетів, збільшення частки підприємців задіяних в 

туристичній сфері та збільшення кількості працівників, які займаються 

обслуговуванням туристів та екскурсантів.  

Програмою передбачається можливість коригування (внесення змін чи 

доповнень) до неї, в залежності від змін внутрішніх та зовнішніх умов її реалізації. 

ІІ. Мета Програми. 

У місті Бережани, селах Лісники та Рай є унікальні можливості для 

розвитку туристичної інфраструктури, які, перш за все, пов’язані з наявністю 

багатьох пам’яток архітектури, природи, культури та історії. 

Архітектурна система Бережан складалася протягом чотирьох століть і 

формувалася згідно із європейськими містобудівними канонами. Центральну 



частину міста формує ансамбль площі Ринок, архітектурною домінантою якої є 

Ратуша з годинниковою вежею. До 1914 р. у цьому будинку розміщувалася 

гімназія, де навчалися письменники Маркіян Шашкевич, Рудольф Мох, Богдан 

Лепкий; провідники національної ідеї Ярослав Старух, Осип Дяків-Горновий, 

Дмитро Мирон-Орлик. У різні часи місто відвідали різні видатні постаті: 

Ференц Ракоці, Август ІІ, Ян ІІІ Собеський, Петро І, Іван Мазепа, Франц-

Йосиф, Симон Петлюра, Роман Шухевич. 

 У трьох кілометрах від м.Бережани знаходиться село Рай, де колись 

розташовувалася заміська резиденція Сенявських. Окрім замку, у Бережанах 

збереглися численні пам’ятки архітектури, зокрема: парафіяльний костел Петра 

і Павла (1600-1625), Миколаївська церква (кін. XVI-поч. XVII ст.), Троїцька 

церква (1768-1902), вірменська церква Святого Георгія (1764), комплекс 

монастиря бернардинів (1683-1742) тощо.  

Тому, зважаючи на зазначене, основною метою Програми є створення 

такої системи, яка забезпечить зміцнення авторитетних позицій Бережан як на 

внутрішньому і міжнародному туристичних ринках, сприятиме соціально-

економічному розвитку регіону, створенню нових якісних туристичних 

продуктів, удосконаленню туристичної інфраструктури міста та покращенню 

добробуту населення, ефективному використанню об’єктів історико-культурної 

спадщини; збільшенняю надходжень до місцевого бюджету, створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій та економічному розвитку міста. 

 

ІІІ. Основні завдання та пріоритетні напрямки Програми. 

Перш за все, варто зазначити, що більш ефективному функціонуванню 

галузі туризму у Бережанах перешкоджає комплекс проблем, зокрема: 

  невідповідність матеріально-технічної бази та туристичних об’єктів 

сучасним вимогам;  

 незадовільна інфраструктура; 

  відсутність індустрії відпочинку та розваг для туристів; 

  недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів у сфері туризму; 

  відсутність ініціативи суб’єктів підприємницької щодо надання 

відповідних туристичних послуг;  

  недостатня кількість облаштованих місць короткочасної зупинки і 

відпочинку для туристів, а головне - для сімейного відпочинку; 

  незадовільний стан окремих пам’яток культурної спадщини; 

  відсутність системного рекламного та інформаційного забезпечення; 

  недостатня промоція міста, як об’єкту туризму та інше.  

 

До основних завдань Програми належать: 

 формування позитивного іміджу міста шляхом постійного 

розповсюдження інформації про туристичний потенціал м.Бережани 

на регіональному, державному та міжнародному рівнях, у тому числі з 

використанням сучасних Інтернет-технологій; 
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 підвищення рівня добробуту міської громади, створення додаткових 

робочих місць, збільшення доходної частини місцевого бюджету від 

туристичної галузі; 

 координація дій міської виконавчої влади, громадських організацій, 

навчальних закладів, громади міста до подальшого розвитку туризму 

в регіоні; 

 розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази туристичної 

інфраструктури; 

 представлення міста на національних виставках в Україні та за 

кордоном; 

 розвиток нових перспективних форм організації туризму; 

 залучення не заборонених законодавством додаткових джерел 

фінансування до реалізації проектів у галузі туризму; 

 підвищення якості та асортименту надання туристичних послуг; 

 розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів; 

 створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних 

інвестицій в туристичну галузь. 

 

ІV.Джерела фінансування Програми. 

Програма реалізовується за рахунок коштів міського бюджету в межах, 

передбачених на її виконання; коштів заінтересованих суб’єктів 

підприємницької діяльності усіх форм власності; шляхом залучення інвестицій 

та грантів; за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів на забезпечення виконання Програми 

складає 870,1 тис. гривень (додаток 1). 
 

V. Очікувані результати від виконання Програми. 

Реалізація заходів та виконання завдань, визначених Програмою, 

сприятимуть: 

 популяризації туристичного потенціалу міста Бережани, сіл Лісники та 

Рай; 

 впровадженню сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності; 

 залученню інвестицій на розбудову туристичної галузі міста;  

 підвищенню якості надання туристичних послуг;  

 створенню нових туристично-екскурсійних маршрутів; 

 збереженню та використанню національної культурної спадщини для 

розвитку культурно-пізнавального туризму і народних ремесел; 

 підвищенню професійного рівня працівників туристичної галузі та 

обміну досвідом. 

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

Перелік заходів щодо реалізації Програми визначено у додатку 2. 



 

VII. Координація та контроль за виконанням Програми 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна 

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

спорту та туризму. 

Виконавці Програми щокварталу до 30 числа подають інформацію про хід 

виконання Програми відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради.  

Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради щорічно за 

підсумками року надає інформацію про використання коштів на виконання 

Програми фінансовому управлінню Бережанської міської ради.  

Щороку в строки, визначені рішенням 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. 

За необхідністю Програма може бути скоригована рішенням Бережанської 

міської ради. 

 

Додаток 1 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку туризму 

 в місті Бережани, селах Лісники та Рай на 2018 – 2020 роки 
(тис. гривень) 

Обсяг коштів, які 

пропонується  

залучити на 

виконання Програми 

 

Термін виконання Програми Усього витрат 

на виконання 

Програми 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 399.6 385 361.0 1145.6 

міський бюджет 

 399.6 385 361,0 1145.6 

кошти інших джерел 

 
- - - - 

 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 

 



Додаток 2 

VІ. Заходи з реалізації Програми розвитку туризму 

 в місті Бережани, селах Лісники та Рай на 2018 – 2020 роки 

№ 

з/п 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні за  

виконання 

Джерела 

фінансуван

ня 

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість) 

тис.грн. 

2018 

рік 

 

2019 

рік 

2020 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури 

1. Впровадження єдиної системи 

знакування туристичних шляхів у 

місті. Виготовлення та 

встановлення двомовних 

(українською – латиницею або 

українською – англійською) 

дороговказів (вказівників) до 

екскурсійних та туристично-

рекреаційних об’єктів міста 

2018-2020 

роки 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури Бережанської 

міської ради, Бережанське 

міське комунальне 

підприємство «Господар» 

Міський 

бюджет 

 

18,0 6,0 6,0 

2. Визначення та облаштування місць 

для стоянок автотранспорту біля 

основних туристично-екскурсійних 

об’єктів 

2018-2020 

роки 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури Бережанської 

міської ради, Бережанське 

міське комунальне 

підприємство «Господар» 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

В межах кошторису  

виконавців 

3. Покращення стану автомобільних 

доріг, які з’єднують об’єкти 

екскурсійного огляду міста 

2018-2020 

роки 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури Бережанської 

міської ради, Бережанське 

міське комунальне 

підприємство «Господар» 

 

Міський 

бюджет  

 

 

В межах кошторису  

виконавців 



4. Здійснення заходів з впорядкування 

територій рекреаційного 

призначення, в тому числі у селах 

Рай та Лісники 

2018-2020 

роки 

Структурні підрозділи 

Бережанської міської ради, 

балансоутримувачі 

туристичних об’єктів 

Фінансуван-

ня не 

потребує 

- - - 

5. Налагодження співпраці з НУ БІП 

«Бережанський агротехнічний 

інститут» в напрямку покращення 

інфраструктури центральної 

частини міста ( розробка дизайну 

клумб, відпочинкових зон ) 

2018-2020 

роки 

Відділи культури, туризму та 

релігій, житлово-

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури Бережанської 

міської ради 

Фінансуван-

ня не 

потребує 

- - - 

6. Конкурс проектів «візитівки» 

( фотозона) міста 

2019 

рік 

Відділи культури, туризму та 

релігій, житлово-

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури Бережанської 

міської ради 

Міський 

бюджет  

 

- 1,0 - 

6.1 Придбання та встановлення 

фотозони 

2019 

рік 

Відділи культури, туризму та 

релігій, житлово-

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури Бережанської 

міської ради 

Бережанське міське 

комунальне підприємство 

«Господар» 

Міський 

бюджет  

- 50,0 - 



7. Виготовлення та встановлення 

карти-путівника визначних місць м. 

Бережани 

 

2019  

рік 

 

Відділи культури, туризму та 

релігій, житлово-

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури Бережанської 

міської ради 

Бережанське міське 

комунальне підприємство 

«Господар» 

Міський 

бюджет  

10,0 - - 

7.1 Придбання та встановлення 

підсвітки 

 

2019  

рік 

Відділи культури, туризму та 

релігій, житлово-

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури Бережанської 

міської ради Бережанське 

міське комунальне 

підприємство «Господар» 

Міський 

бюджет  

?   

8. Встановлення та облаштування 

громадських вбиралень (біо-

туалетів) 

2018-2020 

роки 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури Бережанської 

міської ради, Бережанське 

міське комунальне 

підприємство «Господар» 

Міський 

бюджет  

19,6 20,0 20,0 



9. Розробка пропозицій зі створення 

елементів міського дизайну 

об’єктів туристичної 

інфраструктури (вуличні ліхтарі, 

рекламні вивіски, світлодизайн 

тощо) 

2018-2020 

роки 

Відділи культури, туризму та 

релігій, житлово-

комунального господарства, 

містобудування та 

архітектури Бережанської 

міської ради, Бережанське 

міське комунальне 

підприємство «Господар», 

Державний історико- 

архітектурний заповідник у м. 

Бережани 

Фінансування 

не потребує 

- - - 

ІІ. Підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів міста 

1. Утворення Координаційної ради з 

питань розвитку туризму в місті 
2018-2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради 

Фінансування 

не потребує 

- - - 

2. Збір ідей і пропозицій щодо 

покращення роботи туристичної 

галузі. 

2018-2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської  

 міської ради, 

 Координаційна рада з питань 

розвитку туризму в місті 

Фінансування 

не потребує 

- - - 

3. Розробка та виготовлення 

презентаційних і інформаційних 

матеріалів про місто Бережани 

(відеоматеріали, буклети, карти, 

путівники, календарі, пакети, 

футболки, плакати тощо) 

2018– 2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

50,0 30,0 30,0 

3.1 Закупівля палатки для участі у 

туристичних заходах 

2018– 2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

 5,0  

3.2 Закупівля промостійки 2018– 2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

 4,0  



3.3 Придбання банерів 2018– 2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

6,0 5,0 5,0 

4. Забезпечення участі міста у 

міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних спеціалізованих 

туристичних виставках, форумах 

тощо 

2018 – 2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій, сектор економіки 

Бережанської міської ради 

Міський 

бюджет 

10,0 10,0 15,0 

5. Проведення рекламних кампаній та 

прес–турів для представників 

засобів масової інформації  

2018 – 2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій, сектор економіки 

Бережанської міської ради 

Міський 

бюджет, 

кошти 

суб’єктів 

господарюва

ння 

10,0 11,0 12,0 

6. Організація та проведення 

історико-краєзнавчих, туристичних 

конференцій, круглих столів, 

семінарів, виставок та інших 

заходів 

2018-2020 

роки 

Відділи культури, туризму та 

релігій, освіти, молоді і 

спорту, сектор економіки 

Бережанської міської ради  

Міський 

бюджет 

5,0 6,0 6,0 

7. Здійснення співпраці з 

міжнародними організаціями, з 

меріями сусідніх міст та іноземних 

міст-партнерів шляхом проведення 

спільних турів  

2018-2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій, сектор економіки 

Бережанської міської ради 

Міський 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 

8. Розробка проектних пропозицій в 

сфері туризму для участі у 

конкурсах грантових проектів 

 

2018-2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій, сектор економіки 

Бережанської міської ради 

Фінансування 

не потребує 

- - - 

ІІІ. Популяризація туристичного потенціалу та створення сучасного позитивного туристичного іміджу міста 

1. Оновлення формату проведення 

традиційних заходів та 

впровадження нових туристично–

привабливих:  

2018-2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради 

    



1.1 Регіональний книжковий фестиваль 

«У храмі книг» 

2018-2020 

роки 

Бережанський міський музей 

книги 

Міський 

бюджет 

7,0 9,0 9,0 

1.2 Свято Зими 2018-2020 

роки 

Відділи культури, туризму та 

релігій, освіти, молоді та 

спорту Бережанської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

25,0 30,0 30,0 

1.3 

 

День незалежності України, День 

Міста 

2018-2020 

роки 

Відділи культури, туризму та 

релігій, освіти, молоді та 

спорту Бережанської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

100,0 120,0 150,0 

1.5 Заходи до Всесвітнього дня 

туризму 

2018-2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

Міський 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 

2. Підтримка мистецького проекту 

«Резонанс» 

2018-2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 

3. Участь творчих колективів, 

обдарованої молоді у міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних 

фестивалях, конкурсах 

2018-2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 

4. Створення вільних Wi-Fi зон у 

м.Бережани (центр міста, замковий 

парк, території рекреаційного 

призначення у селах Рай та 

Лісники) 

2018-2020 

роки 

Відділ житлово-комунального 

господарства, містобудування 

та архітектури Бережанської 

міської ради 

Кошти 

інвесторів  

( інтернет 

провайдерів 

міста) 

- - - 

ІV. Маркетингова та рекламно-інформаційна діяльність 

1. Вдосконалення діяльності 

туристично-інформаційного центру 

шляхом налагодження ділових 

відносин з туристично-

інформаційними центрами інших 

міст України  

2018-2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради, Бережанський 

туристично-інформаційний 

центр 

 

Кошти 

інвесторів, 

суб’єктів 

господарюва

ння 

- - - 



 

2. Створення туристичного бренду м. 

Бережани (конкурс). Розробка та 

впровадження туристичного 

символу (логотипу), туристичного 

гасла м.Бережани  

2018 

рік 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

1,0 - - 

3. Підтримка та оновлення інформації 

про туристичний потенціал міста на 

веб-ресурсах. Формування та 

поширення у соцмережах календаря 

основних туристично-привабливих 

заходів в місті Бережани 

2018-2020 

роки 

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради 

Фінансуван-

ня не 

потребує 

- - - 

V. Фінансове забезпечення 

1. Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання заходів 

Програми  

2018-2020 

роки 

Фінансове управління, відділ 

культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради  

Міський 

бюджет 399,6 385 361,0 


