
 
Бережанська міська рада  

VІI скликання  

ХІХ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 30 липня 2020 року         № 1759 

 

Про затвердження Програми з 

відзначення Дня Державного Прапора 

України, 29-ї річниці з Дня 

проголошення незалежності України 

та Дня міста Бережани на 2020 рік 

 

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

в Україні», розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, та заслухавши 

інформацію начальника фінансово-економічного відділу, Бережанська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму з відзначення Дня Державного Прапора України, 29-ї 

річниці з Дня проголошення незалежності України та Дня міста Бережани 

на 2020 рік згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, 

згідно з розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова      Володимир МУЗИЧКА 



Додаток 1 

до рішення сесії міської ради 

від 30 липня 2020 року №1759 

 

Програма з відзначення Дня Державного Прапора України,  

29-ї річниці з Дня проголошення незалежності України  

та Дня міста Бережани на 2020 рік 

 

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 

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 : 

70,0 тис. грн. 

6.1 Коштів міського бюджету 70,0 тис.грн. 

 

Розділ 2. 

Мета Програми 

Щорічно наприкінці серпня ми відзначаємо День Державного Прапора 

України, День Незалежності України та День міста Бережани. У 2020 році, 

через пандемію коронавірусу та у зв’язку із запровадженням карантинних 

обмежень, святкування відбудуться в новому форматі. Окремі заходи 

заплановано провести в онлайн-режимі, інші - відбудуться з дотриманням усіх 

санітарних норм. 

Прийняття даної Програми дозволить раціонально та прозоро 

використовувати бюджетні кошти, передбачені на реалізацію заходів з 

відзначення Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України та 

Дня міста Бережани.  

 

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 70,0 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  
70,0 

Кошти з інших джерел фінансування, 

незаборонені чинним законодавством 
0 

 

Розділ 4. 

Напрями діяльності та заходи Програми. 

Перелік заходів щодо реалізації Програми визначено у додатку 2. 

 

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.  

6. Очікувані результати виконання Програми 
Основним результатом виконання Програми має стати формування 

привабливого та конкурентного туристичного продукту міста, що потягне за 

собою розвиток туристичної та взаємопов’язаних з нею галузей, збереження 

самобутньої культури нашого краю. 

 

 

Секретар міської ради     Петро ГОНЧАР 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сесії міської ради 

від 30 липня 2020 року №1759 

 

4. Заходи з реалізації Програми з відзначення Дня Державного Прапора України, 29-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 

та 29-ї річниці з Дня 

проголошення незалежності 

України 

- урочисте підняття Державного 

Прапора України 

23 серпня 

площа Ринок 
- 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

2.  

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) 

- придбання сувенірів для 

переможців та учасників пленеру 
До 30 серпня 3,00 

- нагородження та вручення 

сувенірів переможцям пленеру-

конкурсу 

30 серпня - 

3.  
Друкована і рекламна 

продукція 

- виготовлення і друк дипломів, 

грамот, афіш, оголошень, листівок 
до 30 серпня  2,4 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 



- виготовлення і друк каталогу 

виставки картин «У моїй веселці – 

все моє життя… Частина друга: 

Бережани» художниці Любові Бай 

та її вихованців 

до 15 серпня 1,1 

- виготовлення і друк буклету 

«Магдебурзьке право і Бережани» 
до 23 серпня 0,6 

- виготовлення та друк книги-

фотоальбому, присвяченого Дню 

міста Бережани 

до листопада  49,9 

4.  
Змагання та конкурси для 

дітей і молоді 

- придбання призів, подарунків 

для відзначення учасників 

конкурсу «Малюнок на асфальті» 

до 30 серпня 2,0 

Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

- придбання призів для 

відзначення переможців онлайн-

конкурсу «Місто у деталях» 

до 30  серпня 2,0 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

- Придбання призів , подарунків 

для відзначення переможців 

творчого конкурсу  «Бережани – 

там, де добре…» 

до 30 серпня 2,0 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

- Придбання призів та подарунків 

для переможців та учасників 

спортивних заходів 

30 серпня 4,0 
Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

5.  
Концертна програма 

(віртуальна, онлайн) 

- виступи-привітання учасників 

програми 
30 серпня - 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

6.  

Велопробіг «Бережани 

рулять», присвячений Дню 

міста Бережани 

- придбання подарунків для 

відзначення учасників заходу 
30 серпня 3,0 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

ВСЬОГО: 70,0  

 

Секретар міської ради           Петро ГОНЧАР 


