
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія 

(V засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 05 липня 2018 року         №999 

 

Про затвердження Програми з 

відзначення Дня Державного Прапора 

України, 27-ї річниці з Дня 

проголошення незалежності України 

та Дня міста Бережани на 2018 рік 

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму з відзначення Дня Державного Прапора України, 27-ї 

річниці з Дня проголошення незалежності України та Дня міста Бережани 

на 2018 рік згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Захарківу О.М.. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 

Додаток 

до рішення Бережанської міської 

ради №999 від 05.07.2018 року 

 

Програма з відзначення Дня Державного Прапора України,  

27-ї річниці з Дня проголошення незалежності України  

та Дня міста Бережани на 2018 рік 

 

Розділ 1. 

Паспорт Програми. 

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

2. 
Дата, номер і назва наказу 

про розроблення програми 

Розпорядження міського голови «Про 

відзначення Дня Державного Прапора 

України, 

27-ї річниці з Дня проголошення 

незалежності України та Дня міста 

Бережани» 

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 

Відділи культури, туризму та релігій, 

освіти молоді і спорту,  житлово-

комунального господарства, 

містобудування та архітектури 

Бережанської міської ради 

6. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми  

Міський бюджет, кошти з інших джерел 

фінансування, незаборонені чинним 

законодавством 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього. 

У тому числі : 

60,0 тис. грн. 

7.1 Коштів міського бюджету 60,0 тис. грн. 

 

Розділ 2. 

Мета Програми 

Протягом 23-26 серпня 2018  року у м.Бережани  передбачено проведення 

ряду масових заходів з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України, 

27-ї річниці з Дня проголошення незалежності України та Дня міста Бережани.  

Основною метою Програми є виховання у мешканців міста почуття 

патріотизму до рідної країни, організація їх дозвілля у святкові дні, проведення 



та фінансова підтримка різноманітних культурно-масових заходів, увічнення 

пам'яті видатних діячів, вшанування ветеранів війни, відзначення уродженців 

Бережан за вагомий внесок у розвиток і популяризацію міста. 

Першочерговими завданнями Програми повинні стати:  

- надання можливості жителям міста Бережани та гостям разом (колективно) 

відзначати державні та місцеві свята; 

- проведення концертно-розважальних програм, інших спортивно-

розважальних заходів на високому професійному художньому та 

організаційному рівнях; 

- виховання у людей почуття людяності і доброзичливого відношення один 

до одного, спонукання до необхідності спілкування між собою,. 

Прийняття Програми дозволить раціонально та прозоро використовувати 

бюджетні кошти. 

Метою Програми є підвищення духовності та культурно-освітнього рівня 

населення, відродження української національної культури та збереження 

кращих українських традицій, залучення громади міста до святкування Дня 

Державного Прапора України, 27-ї річниці з Дня проголошення незалежності 

України та Дня міста Бережани, шляхом проведення різноманітних заходів. 

 

Розділ 3. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та 

джерела фінансування, строки виконання Програми. 

3.1. Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 60,0 тис. грн. 

3.2. Ресурсне забезпечення Програми: 

Обсяг коштів, які пропонується залучати на 

виконання програми 

Усього витрат на 

виконання програми 

(тис.грн.) 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі : 

міський бюджет  
60,0 

Кошти з інших джерел фінансування, 

незаборонені чинним законодавством 
0 

 

Розділ 5. 

Напрями діяльності та заходи Програми. 

Перелік заходів щодо реалізації Програми визначено у додатку 2. 

 

Розділ 6. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснює 

відповідальний виконавець – відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради.  

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 



 Додаток 2 

 

6. Заходи з реалізації Програми з відзначення Дня Державного Прапора України,  27-ї річниці з Дня 

проголошення незалежності України та Дня міста Бережани 

 
№ 

п/

п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми Дата і місце 

проведення 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість) 

тис.грн. 

Відповідальний за 

проведення заходу 

1.  Урочистості з нагоди Дня 

Державного Прапора України.  

Урочисте підняття Державного 

Прапора України. Вручення 

медалей учасникам АТО  

23 серпня,  

площа Ринок 

- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

2.  Флеш-моб до Дня Державного 

Прапора України 

 23 серпня, 

 площа Ринок 

 Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

3.  Майстер-клас по 

виготовленню державної 

атрибутики 

 23 серпня,  

площа Ринок 

- Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

4.  Облаштування сцени та 

прилеглої території 

Придбання матеріалів до  

24 серпня, парк 

біля замку 

Сенявських 

4,0 Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури  Бережанської 

міської ради, МКП 

«Господар» 

5.  Молебень за Україну. 

Урочистості та святковий 

концерт з нагоди відзначення 

27-ї річниці незалежності 

України  

 24 серпня, 

площа Ринок 

- Відділи культури, туризму 

та релігій, освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради  

6.  Майстер-клас по 

виготовленню прикрас для 

 24 серпня 

дворик ратуші 

- Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 



дітей міської ради 

7.  Традиційний пленер-конкурс 

юних художників «Вулиці 

рідного міста» 

Проведення щорічного конкурсу-

пленеру юних художників «Вулиці 

рідного міста» в рамках заходів 

присвячених Дню незалежності 

України 

24 серпня 

вулиці міста 

- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради (художня 

школа) 

Вручення грошових премій 

переможцям конкурсів 

26 серпня 

парк біля замку 

Сенявських, 

2,0 

8.  Дитяча ігрова розважальна 

програма «Ми діти твої, 

Україно!» (малюнок на 

асфальті, конкурси, ігри) 

Придбання подарунків учасникам 

дитячої ігрової розважальної 

програми 

24 серпня 

площа Ринок 

1,0 Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

9.  Атракціони (розваги) для 

дорослих та дітей 

 

- 26 серпня, парк 

біля замку 

Сенявських 

- Виконавчий комітет 

міської ради 

10.  Мистецька галявина 

(виставки) 

- 26 серпня, парк 

біля замку 

Сенявських 

- Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

11.  Урочисте відкриття Дня міста   Вітання від міського голови, 

вручення грамот, подарунків 

26 серпня 

парк біля замку 

Сенявських 

 

- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

Вручення грошових премій за 

вагомий внесок у розвиток міста, 

сумлінну працю та з нагоди 

святкування Дня міста Бережани 

5,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

12.  Концертна програма Оплата за надання послуг (виступ 

музичних гуртів, технічного 

райдера) 

26 серпня 

парк біля замку 

Сенявських 

 

40,0 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

13.  Дискотека - 26 серпня парк 

біля замку 

- Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 



Сенявських міської ради 

14.  Друкована і рекламна 

продукція 

Виготовлення дипломів, грамот, 

афіш, оголошень 

до 26 серпня  6,5 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

15.  Оплата послуг РЕМ оплату за підключення до 

електромережі та за спожиту 

електроенергією 

26 серпня 1,5 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

 

ВСЬОГО: 

 

60,0 

 

 
 

 


