
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

10 лютого 2022 року м. Бережани № 31-р 

 

Про відзначення у 2022 році у Бережанській 

міській територіальній громаді Року 

Богдана Лепкого 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

на виконання розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації 

від 26.01.2022 року №39/01.02-01 «Про відзначення в області 150-річчя від дня 

народження Богдана Лепкого»,  керуючись рішенням сесії Бережанської міської 

ради від 09.11.2021 року №459 «Про проголошення 2022 року у Бережанській 

міській територіальній громаді Роком Богдана Лепкого», розпорядженням 

міського голови Бережанської міської ради від 22.11.2021 року №322-р «Про 

організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2022 році у Бережанській 

міській територіальні громаді Року Богдана Лепкого»: 

 

1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення у 2022 році у Бережанській 

міській територіальній громаді Року Богдана Лепкого, (далі - заходи), 

згідно додатку 1, що додаються. 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених 

цим розпорядженням, та про проведену роботу інформувати відділ 

культури, туризму та релігій Бережанської міської ради до 09 грудня 2022 

року.  

3. Відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

забезпечити координацію роботи та узагальнення матеріалів щодо 

реалізації заходів і про виконання розпорядження інформувати 

департамент культури та туризму Тернопільської обласної державної 

адміністрації до 15 грудня 2022 року.  

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

№31-р від 10.02.2022 року. 

 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки та відзначення у 2022 році  

у Бережанській міській територіальній громаді 

 Року Богдана Лепкого 

 

 
1. Організувати висадку дерев у с.Жуків (на місці зустрічі Івана Франка, 

Сильвестра Лепкого та Андрія Чайковського). 

Жуківський старостинський округ 

                                                             Квітень, жовтень 2022 р. 

2. Розробити та презентувати туристичний маршрут «Стежками Богдана 

Лепкого» (Бережани-Жуків-Поручин). 

Відділ освіти, молоді і спорту  

Бережанської міської ради 

Травень  2022 р. 

3. Організувати та провести ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс талантів 

«ОАЗА мистецтв», присвячений 150-річчю від дня народження Богдана 

Лепкого. 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради, 

Громадська організація 

«Бережанське товариство 

шанувальників мистецтв «ОАЗарт» 

11 червня 2022 р. 

4. Провести кубок з футболу (волейболу) та веслування імені Богдана 

Лепкого. 

Відділ освіти, молоді і спорту  

Бережанської міської ради 

11-12 червня 2022 р. 

5. Організувати  поїздку офіційної делегації Бережанської міської 

територіальної громади у м.Ключборг (Республіка Польща)  на ювілей 

партнерства Ключборг-Бережани та у м.Краків (Республіка Польща) з  

метою вшанування пам’яті Богдана Лепкого, відвідування його могили на 

Раковіцькому кладовищі.                                                                 
Виконавчий комітет Бережанської 

міської ради, відділ економічного 

розвитку «Ресурсний центр громади 

та підтримки підприємництва» 

Бережанської міської ради 

http://berezhanymrada.gov.ua/images/Docs/Rada/Rishennia/VIII_%D0%A1%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF/2021/178-192/25.03.2021_180.pdf
http://berezhanymrada.gov.ua/images/Docs/Rada/Rishennia/VIII_%D0%A1%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF/2021/178-192/25.03.2021_180.pdf
http://berezhanymrada.gov.ua/images/Docs/Rada/Rishennia/VIII_%D0%A1%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF/2021/178-192/25.03.2021_180.pdf
http://berezhanymrada.gov.ua/images/Docs/Rada/Rishennia/VIII_%D0%A1%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF/2021/178-192/25.03.2021_180.pdf


Травень 2022 р. 

6. Забезпечити організацію та проведення щорічного пленеру-конкурсу юних 

художників «Вулиці рідного міста» на тему: «Бережанськими стежками 

Богдана Лепкого», в рамках заходів з відзначення Дня незалежності 

України. 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради                                                               

24 серпня 2022 р. 

7. Організувати та провести фестиваль Бережанського замку, присвячений 

пам’яті  Богдана Лепкого. 

Відділи культури, туризму та релігій, 

освіти, молоді і спорту  Бережанської 

міської ради, виконавчий комітет 

Бережанської міської ради 

17-18 вересня 2022 р. 

(24-25 вересня 2022 р.) 

8. Організувати показ вистави «Сон Мотрі» (режисер – Олена Різник), в 

рамках проведення фестивалю Бережанського замку. 

Відділи культури, туризму та релігій, 

освіти, молоді і спорту  Бережанської 

міської ради 

17-18 вересня 2022 р. 

9. Забезпечити театралізовані постановки (сюжети з місць проживання) на 

окремих локаціях, пов’язаних із життям та творчістю  Богдана Лепкого для 

зйомки відеофільму.                                                       
Відділи культури, туризму та 

релігій, освіти, молоді і спорту  

Бережанської міської ради,                                                                

До 4 листопада 2022 р. 

10. Провести ремонт пам’ятника Богдану Лепкому у с.Жуків. 

Жуківський старостинський округ 

До 4 листопада  2022 р. 

11. Організувати та провести мистецьку імпрезу, присвячену 150-річчю від 

дня народження Богдана Лепкого. 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради                                                               

4 листопада 2022 р. 

12. Забезпечити проведення у навчальних закладах Бережанської міської 

територіальної громади  Лепківських читань, літературно-мистецьких 

вечорів, конкурсів читців, аматорських відеопривітань та інших 

тематичних просвітницьких заходів, присвячених життю і творчості 

Богдана Лепкого.  

Відділ освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 



Упродовж 2022 р. 

13. Організувати у музеях та бібліотеках Бережанської міської територіальної 

громади тематичні книжкові, фотовиставки, бібліографічні огляди 

літератури, вікторини, літературно-музичні вечори та вечори-портрети, 

присвячені 150-річчю від дня народження Богдана Лепкого. 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради                                                               

Упродовж 2022 р. 

14. Забезпечити виготовлення друкованої та рекламної продукції про 

відзначення 150-ї річниці від дня народження Богдана Лепкого. 

Відділ культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради                                                               

До 4 листопада 2022 р. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                           Петро ГОНЧАР 

 
 


