
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХV сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 24 січня 2019 року          № 1204 
 

Про затвердження Програми 

святкування «Свята Зими» в м. 

Бережани 

 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, 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 «Свята зими» у м. Бережани 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови 

Захарківу О.М. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 24 січня 2019 року  № 1204 

 

Програма  

проведення «Свята Зими» у м. Бережани 

Розділ 1. 

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 

Відділи культури, туризму та релігій, 

освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради,  

5. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми  

Міський бюджет, кошти з інших джерел 

фінансування, незаборонені чинним 

законодавством 

6. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього. 

У тому числі : 

27 тис. грн. 

6.1 Коштів міського бюджету 27 тис. грн. 

Розділ 2. 

Мета  Програми 

2.1. Мета Програми - відродження календарно-обрядових звичаїв нашого 

народу, традиційних зимових розваг, виховання любові до народних 

традицій, почуття гордості за свій рід, за свою націю.  

Як тенденцію останнього десятиріччя у святково-видовищній масовій 

культурі, можна виділити високу активність різних вікових та соціальних груп 

населення у проведенні масштабних загальноміських свят та гулянь. Це 

зумовлено як історичною традиційністю їх проведення, так і бажанням 

учасників свят розширити межі спілкування, розвитком можливостей для їх 

творчості.  

Головна особливість масових свят і гулянь полягає в тому, що глядачі і є  

основними їх учасниками. Для таких свят характерні:  

- театралізація окремих сцен; 

- тематична концертна програма; 

- залучення масового глядача до ігрової та розважальної програми; 

- паралельне проведення тематичної виставково-ярмаркової діяльності. 

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 27 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  
27,0 

Кошти з інших джерел фінансування, 

незаборонені чинним законодавством 
0 

Розділ 4. 

Кошторис Програми проведення «Свята Зими» у м.Бережани 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Дата 

виконання 
Відповідальний 

Кошти на 

проведен

ня заходу 

(тис. грн.) 

1.  

Придбання подарунків для 

учасників концертної програми 

та гостей свята 

10.02.2019 р. 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

10,4 

2.  

Придбання матеріалів (харчові 

барвники) для проведення 

конкурсу «Малюнок на снігу» 

до 

10.02.2019 р. 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

0,3 

3.  
Виготовлення сувенірної 

продукції (горнятка, магніти) 

до 

10.02.2019 р. 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

12,0 

4.  

Виготовлення друкованої 

продукції (афіші, карти-схеми 

свята,  грамоти, дипломи, 

пам’ятні листівки) 

до 

10.02.2019 р. 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

2,0 

5.  
Оплата послуг РЕМу за 

підключення до електромережі 

та за спожиту електроенергією 

до 

10.02.2019 р. 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

2,3 

6.  

Облаштування сцени та 

прилеглої території (придбання 

матеріалів) 

до 

10.02.2019 р. 
БМКП «Господар» 0 

Розділ 5. 

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     Петро ГОНЧАР 


