
 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

VІІІ сесія 

(ІІI засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

   12 травня 2021 року                    м. Бережани                                    № 233 

 

Про затвердження Програми 

з відзначення  Дня міста Бережани у 2021 році 

 

 Керуючись п.30 ч.1 ст. 26 та ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши і обговоривши Програму з 

відзначення Дня міста Бережани у 2021 році, враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді і спорту, культури, 

охорони здоров’я та соціальних питань, постійної комісії міської ради з 

питань бюджету та фінансів, Бережанська міська рада 

 

 

В И Р І Ш И ЛА: 

 

1.  Затвердити Програму з відзначення Дня міста Бережани у 2021 році 

(додається). 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови згідно розподілу обов’язків.  
 

 

    Міський голова                             Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сесії  

Бережанської міської ради  

від 12 травня 2021р. № 233 
 

 

Програма з відзначення Дня міста Бережани у 2021 році 

 

Розділ 1. 

Паспорт Програми.  

1. 
Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документу про 

розроблення програми 

Рішення сесії Бережанської міської 

ради від 02.03.2021 року № 158 «Про 

встановлення дати відзначення    

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 

Бережанська міська рада, Відділи 

культури, туризму та релігій, освіти 

молоді і спорту Бережанської міської 

ради, Бережанське міське комунальне 

підприємство «Господар» 

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 : 

383,1 тис. грн. 

7.1 Коштів міського бюджету 
383,1 тис.грн. 

 

                                                             Розділ 2. 

Мета Програми 

Щорічно у день Зелених свят у різних локаціях міста проводитимуться 

різноманітні культурні, мистецькі, патріотичні та спортивні заходи, які 

потребують відповідного фінансування.      

     Прийняття даної Програми дозволить раціонально та прозоро 

використовувати бюджетні кошти, передбачені на реалізацію зазначених 

заходів. 

Першочерговими завданнями Програми повинні стати:  

- надання можливості жителям Бережанської ОТГ та гостям разом 

(колективно) відзнаити День міста; 



- проведення концертно-розважальних програм, інших спортивних 

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. 

 

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 383,1тис.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  
383,1 

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.  

 

Розділ 6. 

Очікувані результати від виконання Програми 

Основним результатом виконання Програми має стати збільшення потоку 

туристів у місто Бережани як наслідок формування привабливого та 

конкурентного туристичного продукту міста, що потягне за собою розвиток 

туристичної та взаємопов’язаних з нею галузей, збільшення грошових 

надходжень, збереження самобутньої культури нашого краю. 

Секретар міської ради                                                                   Ірина Мигович 



 Додаток 2 

 

 Заходи з реалізації Програми з відзначення  Дня міста Бережани у 2021 році 

 
№ 

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.  Благоустрій сцени та міста Облаштування благоустрою 

сцени та міста: 

- придбання матеріалів для 

облаштування сцени та 

прилеглої території; 

   

 

до  

20 червня 

 

 

10,0 

 

 

 

Бережанське міське 

комунальне підприємство 

«Господар» 

- придбання матеріалів для 

благоустрою центральної 

частини міста 

 

до  

20 червня 

49,0 

 

 

Бережанське міське 

комунальне підприємство 

«Господар» 

Послуги РЕМу: 

- оплата за підключення до 

електромережі та за спожиту 

електроенергією 

 

до 23 червня 6,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

Послуги ТОВ «ЕКО-інвест»: 

- - оплата за вивезення побутових 

відходів з території парку біля 

замку Синявських 

-  

до 23 червня 

 

1,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

 

2. Друкована і рекламна 

продукція 

Виготовлення афіш, оголошень; 

дипломів, грамот для учасників 

заходів 

до 20 червня 5,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 



Видання розмальовки  

«Розмалюй своє місто» 

до 20 червня 10,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради,  

Виготовлення та придбання 

пазлів з фото та рисунком міста 

до 20 червня 10,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

Виготовлення художнього 

немаркованого конверта з видом 

Бережан  

до 20 червня 2,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

Виготовлення поштової картки з 

видом Бережан 

до 20 червня 5,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради  

Видання матеріалів щорічної 

наукової конференції «Бережани: 

погляд крізь роки» 

до 20 червня 7,2 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

Видання фотоальбому Бережан 

(ОТГ) 

до 20 червня 49,9 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

3. Розважально-ігрові  

заходи 

 Селфі-квест «Вулицями рідного 

міста»: 

 - придбання  інвентарю та 

призів для учасників  

 

19-21 червня 

 

3,0 Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

  Конкурс малюнка на асфальті 

«Місто посміхається»: 

- придбання інвентарю, 

грамот та призів переможцям 

до 20 червня 1,0 Відділ освіти, молоді і 

спорту Бережанської 

міської ради 

  Конкурси для дітей та дорослих: 

(фотоконкурс «Я люблю своє 

місто», творчий конкурс 

«Привітай з Днем народження 

м.Бережани»): 

-  - придбання грамот та 

до 20 червня 1,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 



подарунків для переможців 

конкурсів 

 

4. Урочисте відкриття Дня міста Вітання від міського голови, 

вручення грамот, сувенірів і 

подарунків за вагомий внесок у 

розвиток міста, сумлінну працю 

та з нагоди святкування Дня міста 

Бережани 

 

 

 

20 червня, 

парк біля замку 

Синявських 

 

 

- 

 

 

 

Бережанська міська рада 

 

- придбання сувенірів та 

подарунків для нагородження; 

- придбання солодкого 

подарункового набору цукерок  з 

назвою «Бережани» 

 

до 20 червня 

 

 

20,0 

Бережанська міська рада 

5. Концертна програма Оплата за надання послуг:  

- технічного райдера 

до 23 червня 

парк біля замку 

Синявських 

 

48,0 

Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

- виступу музичних гуртів до 23 червня 

парк біля замку 

Синявських 

 

152,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

  - послуг за  DJ - дискотеку до 23 червня 

парк біля замку 

Синявських 

 

3,0 Відділ культури, туризму 

та релігій Бережанської 

міської ради 

 

                                                                                                                                     ВСЬОГО: 

 

383,1 

 

 

                 Секретар міської ради                                                                                                                             Ірина Мигович 


