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З В І Т 

про роботу   

Відділу культури, туризму та релігій   

Бережанської міської ради  

за 2022 рік 

 
МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

 
Діяльність відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради та 

підпорядкованих закладів культури Бережанської міської територіальної громади   

спрямована на задоволення потреб людини у розвитку своєї особистості, творчого 

потенціалу, збереження і примноження  українських традицій, збереження історико-

культурної спадщини, мистецького виховання і навчання дітей, створення сприятливих умов 

для організації дозвілля, проведення  та відзначення державних та пам’ятних дат, 

формування художніх та естетичних смаків, популяризацію туристичного потенціалу краю. 

Станом на 31 грудня 2021 року мережа відділу культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради налічує  44 закладів із загальною 

чисельністю 182 працівники, а саме: 3 мистецьких навчальних заклади 

(Бережанська державна школа мистецтв, Бережанська державна художня 

школа, Комунальний заклад «Жуківська мистецька школа»), 2 музеї 

(Бережанський міський музей книги та Бережанський краєзнавчий музей),   

2 бібліотеки  (Комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека імені 

Богдана Лепкого» (до її складу увійшли 3 бібліотеки-філіали) та Бережанська 

ЦБС (Центральна міська бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, Центральна міська 

бібліотека для дітей      ім. Л.Українки,  14 сільських бібліотек-філіалів), 19 

клубних закладів (Будинок культури Бережанської міської ради,  Міський 

будинок культури «Просвіта» м.Бережани, 2 народні доми, 2 сільських будинки 

культури та 13 сільських клубів).  

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА ВІДДІЛУ 

 

Впродовж    2021 року робота закладів культури  була спрямована на 

виконання   Закону України «Про культуру», «Про бібліотеки  і бібліотечну 

справу», «Про музеї та музейну справу», «Про позашкільну освіту», «Про 

туризм», «Про охорону культурної спадщини», «Про  засади запобігання та 

протидії корупції»,  реалізацію програми «Розвитку видавничої справи 

м.Бережани на 2020-2022 роки». Свої корективи у діяльність закладів культури 

внесли карантинні  обмеження та вимоги. 

Підвищення ролі культури у житті громади, відродження, збереження та 

примноження національної культурної спадщини і забезпечення населення 



культурними послугами – були і залишаються пріоритетними у галузі культури 

Бережанської МТГ. 

Кількість працюючих станом на 31.12.2021 р. в закладах культури, що 

фінансуються з місцевого бюджету, становила 182 чол.  Штатна чисельність 

працівників – 86,0 ставки.  

Станом на 31.12.2021 року кількість працюючих та штатна чисельність не 

збільшились. 

На утримання закладів, підпорядкованих відділу  культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради, на 2021 рік  на початок року затверджено 

сесією Бережанської міської ради суму 18700,0 тис.грн., в тому числі на 

заробітну плату 14440,0тис.грн., нарахування на зарплату – 3176,8 тис.грн. 

Впродовж року додатково виділені кошти в сумі  1127,9 тис.грн., з них, 

зокрема: 

- поточний ремонт Будинку культури - 88, 0 тис. грн.; 

- ремонт МБК «Просвіта» - 30,0 тис.грн.; 

- придбання звукопідсилювальної апаратури для Куропатницького будинку 

культури – 42,8 тис.грн. 

- краєзнавчий музей – зал «Природи» - 20,0 тис.грн. 

- заходи Програми Дня Міста – 42,0 тис.грн. 

- заходи Програми Дня Державного Прапора, Дня незалежності України, 

фестивалю «Лисоня» - 150,0 тис.грн. 
-  підписка періодичних видань для бібліотек – 16,0 тис.грн..; 

-  оплата транспортних витрат поїздок на фестивалі, конкурси творчих колективів: 

народного аматорського жіночого хору «Глорія» - 8,9 тис.грн, зразкового 

хореографічного колективу «Тандем» -  35,0 тис.грн.  

-  заробітна плата – 690,0 тис.грн. 

Пріоритетні напрямки роботи  закладів культури у 2021 році:  
-  збереження та розвиток мережі закладів культури Бережанської МТГ, вжиття 

 заходів з покращення матеріально-технічної бази; 

- іноваційний підхід до підготовки та проведення загальноміських культурно-

мистецьких заходів з нагоди державних та професійних свят; 

- відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки, 30-річчя незалежності 

України, 105-річниці боїв на горі Лисоня; 

- підтримка творчо обдарованих дітей та молоді, здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток їх творчого потенціалу; 

-  вдосконалення змісту і форм діяльності закладів культури в умовах карантину, 

зокрема, дистанційно;  

- проведення культурно-мистецьких та навчально-пізнавальних заходів пов’язаних з 

популяризацією книги та іншої друкованої продукції в режимі онлайн виставок, презентацій 

тощо; 

- початок реформування бібліотечної галузі; 

- самоосвіта працівників закладів культури під час карантину; 

-  популяризація туристично-рекреаційної галузі через Інтернет мережу, участь у 

семінарах, форумах 

 

 

 



ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

 
Відповідно до плану роботи відділу культури, туризму та релігій міської 

ради на 2021 рік організовані та проведені основні культурно-мистецькі 

заходи: 

- 01 січня – панахида  пам’яті С. Бандери з нагоди 112-ї річниці з дня 

його народження; 

- 22 січня – День Соборності України 

- 7 лютого – ІІ фестиваль «Різдвяні візерунки» 

- 20 лютого – хода пам’яті, присвячена Дню Героїв Небесної Сотні 

- 25 лютого – 150-річчя Лесі Українки – літературно-мистецьке 

рандеву «Життя як виклик» 
- 09 березня - вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка з нагоди 207-ї річниці від дня 

його народження, літературно-музична композиція «Свою Україну любіть»; 

- 26 квітня – хвилина пам’яті  до річниці аварії на Чорнобильській 

АЕС 

- 28 квітня - вшанування пам'яті загиблих та померлих ліквідаторів 

аварії на Чорнобильській АЕС з нагоди  35-х роковин Чорнобильської 

катастрофи (поминальний молебень, покладання квітів та лампадок, 

літературно-музична композиція) 

- 08 травня – скорботна хода пам’яті,  покладання квітів і лампадок 

на міському кладовищі до пам’ятників та могил полеглим Героям України з 

нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення 

- 16 травня - покладання квітів і лампадок до пам’ятника жертвам 

політичних репресій; 

- 20 травня – святковий концерт з нагоди Всесвітнього дня 

вишиванки 

- 22 травня - відзначення 160-ої річниці перепоховання Тараса 

Шевченка на Чернечій горі 

- 17 червня - ІІ наукова конференція ''Бережани: погляд крізь роки'' 

- 20-22 червня заходи з відзначення Дня міста Бережани  

- 28 червня – святковий концерт до 25-ї річниці Конституції України 

- 1 липня – з нагоди 80-х роковин трагічних подій у колишній 

Бережанській тюрмі, біля каплички на території Бережанського агротехнічного 

інституту відбулося віче-реквієм, памяті жертв сталінських репресій. 

- 23 серпня - урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Державного 

Прапора України та патріотична хода на гору Лисоня  (молебень за Україну, 

освячення  Прапора України та Прапора Національної гідності, вручення 

пам’ятних медалей «30 років незалежності», грамот та подяк ); 

- 24 серпня – 13-й конкурс-пленер юних художників «Вулиці рідного 

міста»,  присвячений Дню незалежності України 

- 24 серпня – урочистості та святковий концерт з нагоди 30-ї річниці 

проголошення незалежності України 

- 27 серпня - І-го Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс 

талантів «ОАЗАМИСТЕЦТВ», присвячений 30-річчю незалежності України  



- 29 серпня - Вшанування Дня пам'яті захисників України, 

- 5 вересня - XV ювілейний фестиваль стрілецької, повстанської та 

сучасної військово-патріотичної пісні «Дзвони Лисоні», в рамках відзначення 

105-ї річниці боїв на горі Лисоня 

- 16 вересня - IX наукова конференція "Бережанська гімназія: 

сторінки історії". 

- 17 вересня -  віче-реквієм «Ціна правди» до Дня пам’яті українських 

журналістів; 

- 14 жовтня - урочистості та вшанування пам'яті борців за волю 

України, з нагоди  свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисників та 

захисниць України, Дня Українського козацтва та 79-тої річницю створення 

УПА; 

- 24 жовтня – відкриття оновленого Меморіалу на вшанування памяті 

воїнів УПА в урочищі Старківка (спільно з Шибалинським старостинським 

округом);  

- 1 листопада - панахида пам’яті військового команданта 

Бережанського повіту, полковника УГА Осипа Ковшевича та українського 

громадсько-політичного діяча Тимотея Старуха. 

- 5 листопада – віче- реквієм з нагоди 110-ї річниці з дня народження 

Дмитра Мирона Орлика, провідного діяча ОУН, ідеолога українського 

націоналізму 

- 21 листопада  - відзначення Vlll -ї річниці Дня Гідності та Свободи 

під гаслом «Ми прагнули змін» 

- 27 листопада - віче-реквієм «Жнива скорботи» до Дня пам’яті жертв 

голодоморів. 

- 6 грудня - урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення 

Дня волонтера та Дня Збройних Сил України. 

- 17 грудня - святкове відкриття ялинки. 

 

На сторінці відділу культури, туризму та релігій міської ради у соціальній 

мережі Facebook анонсуються та популяризуються основні культурно-

мистецькі заходи відділу.  

Підпорядковані заклади культури ведуть  сторінки у мережі Facebook, на 

яких висвітлюють свою діяльність. 

 

 

 

 

  

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ  
 

БЕРЕЖАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ МУЗЕЙ КНИГИ 

 

      Впродовж   2021 року  музей книги відвідали  8 371  відвідувачів:  

на виставках – 5 194, на екскурсіях – 1813, на масових заходах – 1364.  



У музеї книги відкрито для огляду 62 виставки, зокрема:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

27 книжкових, 28 книжково-ілюстративних, 4 мистецьких,   

Проведено: відкриття виставок -  62, екскурсій – 128 (38 оглядових, 90 

тематичних); масових заходів – 49. Фонди  музею книги поповнилися 414  

експонатами основного фонду, серед  яких 155 -  рідкісні  видання. 

Платних послуг надано на суму 2390 грн. (план – 2,0 тис.грн). 

Проведені основні заходи: 

 -у рамках проєкту «Моє життя тобі, Україно»  історико - пізнавальна година 

«Тепло моїх долонь і розуму, і серця я Україні милій віддаю», з нагоди 

відзначення Міжнародного дня рідної мови (лютий); 

- у рамках проєкту «Моє життя тобі, Україно» спільно з Бережанським 

агротехнічним коледжем вечір-реквієм «У нашій пам'яті вони назавжди 

залишились», присвячений вшануванню та увічненню пам'яті Героїв Небесної 

Сотні (лютий);  

- студентська конференція «Геній тендітної незалежності», присвячена Лесі 

Українці (спільно з БАТІ), лютий; 

- літературно-пізнавальна година «Шевченкові слова добра  й любові, як слово 

батьківське в душі ми збережем», присвячена  207-й річниці від дня 

народження та 160-річчю пам’яті Т.Г.Шевченка (березень); 

- студентська  історико-пізнавальна конференція «Пам’ятки архітектури міста 

Бережани: історія та сучасний погляд», присвячена Дню пам’яток історії та 

культури (квітень);  

- година пам’яті «Повернувся, щоб жити у віках», присвячена 160-річчю 

перепоховання Т.Шевченка (травень); 

- ІІ наукова конференція з нагоди 646-ї річниці першої письмової згадки про 

місто та 491-ї річниці магдебурзького права «Бережани: погляд крізь роки. 

1375-1530-2021» (червень); 

-  у рамках відзначення 30-річчя Незалежності України в літературній світлиці 

музею книги відбулося відкриття виставки  живопису і графіки Ніни Рибіцької  

«Світ навколо тебе» (серпень); 

- у рамках відзначення 210-ї річниці від дня народження Маркіяна Шашкевича,  

презентація книжки «Бережанці у вінок Маркіяну», літературна мандрівка 

«Світоч української культури» (вересень). 

    У 2021 році музей книги видав  «Матеріали конференції «Бережани: погляд  

крізь  роки»  з нагоди 646-ї річниці   першої письмової згадки  про місто  та 

491-ї –річниці  магдебурзького права. 

 

БЕРЕЖАНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 

                                                         



За 2021 рік організовано 119 виставок, проведено 99 культурно-мистецьких 

заходів, взято участь у 33-х наукових конференціях. Музей відвідали 17746 

екскурсійних, індивідуальних відвідувачів та учасників музейних заходів.  

Платних послуг надано на суму  8050 грн. (план 7,0 тис.грн). 

 

За звітний період було відкрито нові експозиції: «Природи» та 

експозиційний вузол проєкту «Бережани. Історія», фото-зона «Старі 

Бережани», здійснено реекспозицію експозиційного вузла «Революція гідності. 

АТО». 

Проведено презентації книг, каталогу «Періодика Бережанщини за 30 років 

незалежності України (1991-2021) у фондах Бережанського краєзнавчого 

музею». 

Регулярно проводилися майстер-класи (з писанкарства, ляльки-мотанки, 

виготовлення паперових птахів, каліграфії та інші) та тематичні уроки (з 

розмальовками у залі «Природа» та визначних та пам’ятних дат), 

організовувалися виставки. Підготовлено відеоурок «Моя писанка», створено 

ролики: до дня народження Лесі Українки та Тараса Шевченка «Крила», «Тарас 

Шевченко – невідоме про відомого». 

Музей взяв участь в конкурсі грантових проєктів Українського 

культурного фонду. Львівська філія Національного науково-дослідного 

реставраційного центру України включила в план реставраційних робіт на 2022 

рік 5 музейних предметів. 

 

Основні культурно-мистецькі заходи: 

 

1. 15 лютого 

–  

виставка картин Ірини Миколів (Україна – Польща) «Король 

птахів». 

2. 20 лютого 

– 

виставка за межами музею «Три революції» в рамках ходи 

пам’яті Небесної сотні. 

3. 25 лютого 

– 

виставка з фондів музею до 150-річчя від дня народження 

Лесі Українки «Бережанці на пошану Лесі». 

4. 18 травня 

– 

відкриття виставки костюмів з приватної колекції Олени 

Різник «Мій світ – мереживо казок. Казка 7: Моє бароко». 

5. 25 травня 

– 

виставка за межами музею (площа Ринок в Бережанах) до 

110-ої річниці від дня народження художника Володимира 

Савчака. 

6. 16 червня 

– 

виставка періодичних видань Бережанщини за часи 

незалежності України, конвертів і поштових карток із 

спецпогашенням, книг про Бережани (в рамках відзначення 

Дня міста). 

7. 16 червня 

– 

виставка картин бережанських художників «Бережани» (в 

рамках відзначення Дня міста). 

8. 20 червня 

– 

презентація витинанки-панно «Русалії» (спільний проєкт 

ЦДЮТ та Бережанської ЗОШ № 3. 

9. 29 травня презентація поетичної збірки «Римовані Бережани» (5-й 



– випуск). 

10. 30 травня 

– 

презентація книги молодої авторки Тетяни Іваніцької «Мій 

дідусь був польським переселенцем». 

11. 16 червня 

–  

«Людина у Всесвіті» - зустріч з Аліною Абакаровою – 

художницею-космісткою, архітектором, виконавицею 

індійського класичного танцю, керівницею школи 

індійського танцю «Амріта» в рамках дискусійного Оаза-

клубу «Світоглядні обрії». 

12. 20 червня 

– 

презентація каталогу «Періодика Бережанщини за 30 років 

незалежності України (1991-2021) у фондах Бережанського 

краєзнавчого музею» (в рамках Дня міста Бережани). 

13. 21 червня 

– 

відкриття експозиційного вузла «Бережани. Історія». 

14. 23 червня 

– 

лекція відмінника освіти України Володимира Карабаника 

«Здоров’я – цінність людського життя. Аналіз сьогодення. 

Нетрадиційні методи оздоровлення» в рамках дискусійного 

Оаза-клубу «Світоглядні обрії». 

15. 1 липня – віче-реквієм пам’яті жертв сталінських репресій з нагоди 80-х 

роковин трагічних подій у колишній Бережанській тюрмі 

(біля каплички на території Бережанського агротехнічного 

інституту). Виступ заступнику директора з наукової роботи 

Бережанського краєзнавчого музею Миколи Проціва. 

16. 18 липня – виставка картин бережанського художника, вчителя Івана 

Мострянського з нагоди відзначення його 100-річчя від дня 

народження. 

17. 22 липня – лекція старшого наукового співробітника Бережанського 

краєзнавчого музею Володимира Парація «До «Райського» 

палацу на околиці Бережан: у світ естетики та людського 

пізнання» (в рамках засідання дискусійного Оаза-клубу 

«Світоглядні обрії». 

18. 26 липня – виставка картин художника Володимира Савчака на тему 

«Квіти» у Громадському Просторі Бережанського міської 

громадської організації «Рідне Місто» (виставка за межами 

музею). 

19. 30 липня – започатковано серію щоденних дописів у соціальній мережі 

«Фейсбук» до 30-річчя незалежності України» 

(#Бережанщина_30кроків_до_Незалежності #БКМ). 

20. 20 серпня 

– 

виставка «Періодика Бережанщини за 30 років незалежності 

України (1991-2021) у фондах Бережанського краєзнавчого 

музею». 

21. 20 серпня 

– 

круглий стіл «Причетні» (засновники, видавці, редактори, 

журналісти, дописувачі, читачі… періодичних видань, які 

виходили в роки незалежності України на Бережанщині). 

22. 20 серпня 

– 

презентація каталогу «Періодика Бережанщини за 30 років 

незалежності України (1991-2021) у фондах Бережанського 



краєзнавчого музею». 

23. 22 серпня 

– 

відкриття експозиційного вузла «Старі Бережани» залу 

«Історія Бережан: люди, події, будівлі». 

24. 5 вересня 

– 

виставка-інсталяція з фонду Бережанського краєзнавчого 

музею в рамках XV-го фестиваль стрілецької, повстанської та 

сучасної  військово-патріотичної пісні «ДЗВОНИ ЛИСОНІ»  

(відзначення 105-ї річниці боїв на горі Лисоня). 

25. 16 вересня 

– 

ІХ наукову конференцію «Бережанська гімназія: сторінки 

історії», присвячену 210-річчю від дня народження Маркіяна 

Шашкевича, 165-річчю Андрія Чайковського, 165-річчю 

Івана Франка, 140-річчю Антона Лотоцького, 100-річчю 

Петра Яцика, 80-річчю від дня проголошення Акту 

відновлення Української Держави, 30-й річниці Незалежності 

України. 

26. 16 вересня 

– 

виставка-інсталяція «Пам’ятаємо…» за межами музею (на 

площі Ринок) в рамках віче-реквієму «День пам’яті 

українських журналістів, День пам’яті Георгія Гонгадзе». 

27. 8-9 

жовтня – 

участь у книжковій толоці «Відкрий двері у світ» (виступ 

Проціва М.П. «Бережани. Там, де добре!») м. Стрий. 

28. 13 жовтня 

–  

облаштовано дитячу фотозону у залі «Природа». 

29. 19 жовтня 

– 

проведено навчальне заняття «День у музеї» у секції 

історичного краєзнавства Тернопільського обласного 

комунального територіального відділення Малої академії 

наук України для слухачів Бережанської, Зборівської та 

Теребовлянської філій МАН. 

30. 22 жовтня 

– 

прибрано могили на Бережанському цвинтарі. 

31. 28 жовтня 

– 

прочитано лекцію «Про Маркіяна Шашкевича пензлем і 

словом» в рамках проведення засідання методоб’єднання 

вчителів початкових класів Бережанської ЗОШ №1. 

32. 29 жовтня 

– 

практичне заняття «Юний краєзнавець» в рамках проєкту 

«Музей як навчальна платформа» для учнів 6-го класу 

Бережанської ЗОШ №2. 

 

ІІ. Видавнича діяльність: 

 

1. травень – «Звірі твого краю. Розмальовка». 

2. Травень – буклет «Мій світ мереживо казок. Казка 7. Моє бароко». 

Каталог виставки костюмів з приватної колекції Олени 

Різник. 

3. червень – «Розмалюй своє місто. Бережани. Розмальовка». 

4. червень – буклет «Бережанський краєзнавчий музей». 

5. червень – банер «Колаж Бережани». 

6. червень – конверт «Бережани. Там де добре…». 



7. червень – три поштові картки за мотивами картин із фондів 

Бережанського краєзнавчого музею: Іван Драган 

Бережанська Ратуша. Полотно, олія. 70 см х 45 см, 27.10.2016 

року; Микола Бездільний Бережанський замок. Картон, гуаш. 

73 см х 58 см, 1979 рік; Люба Бай. Бережани з гори 

Сторожисько. Полотно, олія. 55 х 137 см, 2020 рік. 

8. червень – «Власна марка» «Церква Пресвятої Трійці. Бережани». 

9. 20 серпня 

– 

каталог «Періодика Бережанщини за 30 років незалежності 

України (1991-2021) у фондах Бережанського краєзнавчого 

музею». 

10. 22 серпня 

– 

каталог фотовиставки Наталії Леськів та Володимира 

Неділька «Бережани в кадрі». 

11. серпень – магніти із зображенням картин з виставки фотовиставки 

Наталії Леськів та Володимира Неділька «Бережани в кадрі». 

12. серпень – банер «Лисоня – гора стрілецької слави». 

13. серпень – магніти трьох видів з видом каплиці та меморіалу на Лисоні. 

14. вересень – банер «Бережанський краєзнавчий музей Бережанської 

міської ради Тернопільської області». 

15. вересень – матеріали ІХ наукової конференції з міжнародною участю 

«Бережанська гімназія: сторінки історії», програму 

конференції. 

 

ІІІ. Участь у наукових заходах (конференції, круглі столи, дискусії…): 

 
1. 27-28 січня – Міжнародній науковій конференції на тему: «Ідентичності 

в умовах пограниччя». 

 

2. 5 лютого – Всеукраїнській науковій конференції «Перші тюркологічні 

читання», присвячена 150-річчю від народження 

Агатангела Кримського (Кафедри нової та новітньої історії 

зарубіжних країн Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка 

3. 24 лютого – Міжнародний онлайн-форум МСУМК Art Forum «Музей 

сучасного мистецтва: виклики, проблеми, перспективи». 

4. 11 березня – круглому столі «Постать Тараса Шевченка як чинник 

національної консолідації (до 160-річчя від дня смерті Т. Г. 

Шевченка)». 

5. 18 березня – форумі «Музейні рефлексії: новий контакт з 

відвідувачами». 

6. 18 березня – науковій конференції «Ризький мирний договір і його 

наслідки для Східної Галичини». 

7. 24 березня – круглому столі «Національна пам’ять: на вшанування 

жертв тоталітаризму». 

8. 30 березня – ХХ науково-краєзнавчій конференції «Стародавній 

Меджибіж в історико-культурній спадщині України: музеї, 



заповідники, пам’ятки». 

9. 27 квітня – обласній онлайн-конференції «Нематеріальна культурна 

спадщина області як один із факторів формування іміджу 

об’єднаних територіальних громад». 

10. 11 травня – Всеукраїнській конференції «Володимир Гнатюк в 

європейському науковому просторі (до 150-річчя від дня 

народження видатного вченого)» (Тернопільський 

національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка). 

11. 18 травня – між музейна дискусія «Музей це сховище чи публічний 

простір» (Обласний музей Богдана Лепкого). 

12. 20-21травня 

– 

науковій конференції «Київ серед сакральних міст світу» 

(онлайн, Інститут філософії ім.Г.Сковороди спільно з 

Інститутом української археографії та джерелознавства 

ім.М.Грушевського НАН України). 

13. 24 травня – науково-теоретичній конференції «Музей сьогодні: 

аспекти діяльності» (Управління культури, 

національностей та релігій Івано-Франківської 

облдержадміністрації Івано-Франківський краєзнавчий 

музей Івано-Франківський обласний державний центр 

туризму і краєзнавства учнівської молоді)  

14. 27 травня – ХV-а Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Український технічний музей: історія, досвід, 

перспективи» (Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК, 

онлайн). 

15. 27 травня – науковій конференції «Відродження історико-культурних 

пам’яток як невід’ємний елемент розвитку туризму на 

Тернопільщині» (Національний заповідник «Замки 

Тернопілля», заочна участь). 

16. 27 травня – ІІІ Міжнародній науковій конференції «Фактор простору в 

історичних дослідженнях» (Національний історико-

етнографічний заповідник «Переяслав» м. Переяслав 

Київської обл., онлайн). 

17. 27-28 травня 

– 

15-ій Всеукраїнській конференції «Український технічний 

музей: історія, досвід, перспективи» м.Київ. Тема виступу 

Бойко Н. «Концептуальний метод побудови 

експозиційного середовища. З досвіду створення нової 

експозиції «Хижа Гижі»». 

18. 17 червня – ІІ-й науковій конференції «Бережани: погляд крізь роки» 

(Музей книги). 

19. 8 липня – наукова конференція «Чортків – крізь призму століть» 

(організатор «Замки Тернопілля, Чортків). 

20. 23 липня – Всеукраїнська наково-краєзнавча конференція з 

міжнародною участю «Світочі національного й 

культурного надбання на Тернопіллі» (Тернопільський 

обласний краєзнавчий музей). 



21. 22-23 липня 

– 

форумі «Бренд громади та розвитку туризму – як це 

монетизувати?» (Тернопіль, сертифікати отримали Лебідь 

Ю.В., Порохняк В.Р.). 

22. 30 липня – постійно діючий семінар з історії археології та 

мистецтвознавства. 

23. 13 серпня – науково-практичній конференції «Фондові збірки та 

колекції: сучасні виклики і вимоги» (Національний 

заповідник «Замки Тернопілля», Збараж). Тема виступу 

Бойко Н. «Популяризація музейних колекцій через 

створення нових експозицій (на прикладі Бережанського 

краєзнавчого музею)». 

24. 16-17 серпня 

– 

«Львівські фотофестини». 

25. 23 серпня – науково-практичній конференції «Князі Вишневецькі та 

козацтво» (Національний заповідник «Замки Тернопілля», 

Збараж). 

26. 15 жовтня – науково-практичній конференції «Князі Вишневецькі. 

Спадщина роду» (Вишнівець, Національний заповідник 

«Замки Тернопілля») 

27. 16 листопада 

– 

науковій конференції «Історико-архітектурна спадщина в 

контексті сучасного культурного розвитку України» (на 

відзначення 20-річчя створення ДІАЗ у м. Бережани). 

28. 18 листопада 

– 

сьомому Міжнародному науковому Славістичному 

колоквіумі. Інститут української археографії та 

джерелознавства ім. М. Грушевського.  

29. 24 листопада 

– 

презентації відродженого Українського фотографічного 

товариства, що діяло у Львові в 1930-их роках.  

30. 25 листопада 

– 

Міжнародній науково-практичній конференції «Музейна 

педагогіка в науковій освіті». 

31. 25 листопада 

– 

круглому столі «Національна пам’ять (на вшанування 

жертв тоталітаризму).  

32. 25-26 

листопада – 

науковій конференції «Історико-культурна спадщина: 

виклики та перспективи». Національний архітектурно-

історичний заповідник «Чернігів стародавній».  

33. 17 грудня – Всеукраїнській науково-практичній конференції «Від 

культурних громадських рухів до мистецьких шкіл та 

музеїв» з нагоди 95-річчя заснування Національного музею 

народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. 

Кобринського.  

 

 

МИСТЕЦЬКІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

 

Мистецькі навчальні заклади м.Бережани (Бережанська державна 

школа мистецтв, Бережанська державна художня школа, Жуківська мистецька 



школа)  працювали  у напрямку естетичного виховання дітей через доступність 

до надбань вітчизняної і світової культури, відродження національної культури, 

популяризації української музики, образотворчого мистецтва. 

 

У звітному році поступило  381,7 тис.грн.  батьківської плати   навчання 

учнів: школа мистецтв – 244,2 тис.грн. (план на 2020 рік - 220,0 тис.грн.)., 

художня школа – 54,3тис.грн.  (план на 2020 рік -50,0тис.грн.), Жуківська 

мистецька школа – 83,2тис.грн.(план – 60,0 тис.грн).  

Дані кошти використовуються для виплати заробітної плати.  

У  школах станом на 31.12.2021 року навчалися 441 учнів. 

 

 У Бережанській державній школі мистецтв  навчається 227 учнів, 

працює 38 викладачів. 

     Впродовж 2021 року Бережанська державна школа мистецтв  провела  

культурно-мистецькі заходи: 

- «Подорож у зимову казку»,Різдвяний концерт  для дітей школи-інтернату 

(лютий); 

- «Прощання з Колядою», тематичні уроки,вокально-хоровий відділ 

(лютий); 

-  урок пам’яті до Дня Героїв Небесної сотні (лютий); 

-  святкування 150-ї річниці від дня народження Лесі Українки, участь 

викладачів та учнів  (лютий); 

- музична казка «Про принца і фею» Олена  Девіс, теоретичний відділ 

(лютий); 

- «Тарас Шевченко і українська пісня», концерт учнів оркестрового 

(народні інструменти) та вокально-хорового відділів (березень); 

- свято першого сценічного виступу на фортепіанному відділі (квітень); 

- концерт до Дня Матері, вокально-хоровий відділ (травень); 

      - концерт учнів школи до Дня вишиванки (травень); 

- концерт учнів оркестрового відділу (духові інструменти), травень; 

- свято останнього дзвоника(травень) ; 

- концерт до Дня міста (червень); 

-  концерт до Дня знань (вересень); 

-  концерт до Дня музики та Дня вчителя (жовтень); 

- концерт, присвячений Дню захисників України, Дню створення УПА 

(жовтень); 

- концерт до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 

(листопад); 

- уроки пам’яті до Дня Свободи і Гідності (листопад); 

-  вечір української музики на оркестровому відділі (листопад); 

- вечір-спомин до Дня пам’яті жертв голодоморів (листопад); 

- концерт скрипкової музики (грудень). 

 

Учні школи брали участь у конкурсах: 

- І Міжнародний фестиваль-конкурс «Сім нот», м.Харків 



ТКАЧУК Максим, І місце 

СТЕФАНЮК Марина, І місце,  

ОКУНЬ Ярослав, ІІ місце,  

МАЙКО Віталій, ІІІ місце,  

- NEW    Generetion  Music Festival, м.Харків 

БОЛЮХ Владислав, ІІІ місце,  

КЛІЩ Марія, ІІ місце,  

МАТВІЇШИН Павло, ІІ місце,  

ГАРАС Анжеліка, І місце,  

ПОХОДЖАЙ Марія, І місце,  

І Міжнародний фестиваль-конкурс «Майбутнє України»,м.Сокаль. 

ПАХОЛКО Христина, І місце 

-  Міжнародний фестиваль-конкурс  «Славянски вєнєц» Болгарія. 

БОРИК Тетяна, І місце 

- І Міжнародний фестиваль-конкурс «Summer notes», м.Харків 

СТЕФАНІВ Адріана, І місце 

- І Міжнародний музичний марафон.м.Харків 

БОГУСЛАВСЬКА Аліна, І місце                                        

-  І Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв 

«Зоряний янгол», м.Київ 

МАРТИНЦІВ Христина, І премія 

МРУЧОК Вероніка, І премія 

ЗЕМБОВИЧ Софія, І премія 

ЛАХОЦЬКИЙ Мар’ян, ІІ премія 

І  international festival  competitic MUSIC WAVE  OF ART,м.Харків 

ПЕТРИШИН Артем, І премія                                                        

- WONDER  FEST  Georgia 

БОРИК Тетяна, ІІ місце 

- ІІІ Міжнародний відкритий багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв 

«Лиманські зорі», м.Миколаїв 

ПОХОДЖАЙ Марія, Лауреат ІІ ступеня 

-  ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Перлина України», м.Дніпро 

БОЙКО Тетяна, І премія 

- Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв 

«СМАЙЛ ФЕСТ». м.Київ «Українські візерунки». 

МАЛИНЯК Денис, ІІ премія 

БОРИК Тетяна, ІІІ премія 

ПАХОЛКО Христина, І премія 

ПІТУРА Олексій, І премія 

КІНДРАТ Ігор, ІІ премія                                         

ТИМЧУК  Анастасія, ІІІ премія 

ЗАТОРСЬКА Христина, ІІІ премія 

- ХІХ Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської 

майстерності ім.академіка О.С.Тимошенка, м.Ніжин 

ПАХОЛКО Христина, срібний диплом          



 

                                     

                 

Бережанська державна  художня  школа   навчаються 61 учнів, заклад 

знаходиться в орендованому приміщенні. Орендна плата становить 515 грн. в 

місяць,  

Учні школи впродовж 2021 року взяли участь  в конкурсах і олімпіадах, 

мистецьких заходах, а саме: 

-Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Братаймося, брати мої...» 

січень; 

 – у звітній виставці творчих учнівських робіт серед учнів мистецьких шкіл 

області (відзначено учнів за кращі творчі роботи з глини, живопису), травень;; 

– у звітній виставці творчих учнівських робіт у Бережанській міській бібліотеці 

до Дня міста, червень, 

-у щорічному пленері-конкурсі «Вулиці рідного міста», в рамках відзначення 

Дня  незалежності України. 

 

Жуківська мистецька школа функціонує в орендованому приміщенні (430 

кв.м., ІІ поверх) адміністративного будинку с. Жуків.   

 Педагогічний колектив школи складається із 12 чоловік , 153 учнів. 

 На базі музичного відділу працюють  творчі колективи, які є невід'ємною 

частиною повсякденного життя школи: 
- Дитячий хор «Голосинка» ( керівники Олеся Москалик-Загородня та Дмитро 

Загородній) 

- Ансамбль духових інструментів ( керівник Богдан Атаманчук) 

- Ансамбль народних інструментів ( керівники Наталія Стухла та Світлана Самарик ) 

- Хореографічний колектив « Колорит » ( керівник Олеся Крамар) 

Учні та викладачі нашої школи були активними учасниками в творчому житті 

школи, у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах та 

фестивальних конкурсах. Протягом 2021 року були проведені культурно- 

мистецькі  заходи не тільки у приміщенні школи, але і за її межами.  

Основні культурно- мистецькі заходи: 
1. Виставка дитячих малюнків під гаслом « Україна єдина» (січень). 

2.Відзначення 150-ти річчя з дня народження Лесі Українки 

- онлайн-вернісаж дитячих малюнків за творами поетеси (впродовж лютого) 

 - виконання вокальних творів на слова Л.Українки  

3.Творча зустріч танцювального колективу «Колорит» Жуківської   мистецької школи із 

студентами хореографічного відділу Теребовлянського коледжу культури і мистецтв та 

танцювальним колективом «Любисток» Теребовлянського міського Будинку культури 

(березень) 

4. Участь танцювального колективу « Колорит» у хореографічній феєрії весняних свят ( в 

рамках проекту « Танець у фарбах  пори року») 

5. Участь учнів класу образотворчого мистецтва в онлайн-вернісажі  

« Чорнобиль очима дітей» , організованим Тернопільським обласним навчально-методичним 

кабінетом .  

Участь учнів класу вокалу та учасників хореографічного колективу  

« Колорит» у святкуванні  Дня вишиванки (травень) 

6. Участь танцювального колективу « Колорит» у міському фестивалі 



 « Танцювальна весна» (травень). 

7. Звітний концерт учнів музичного відділу та творчих колективів школи (травень). 

8. Творчий звіт хореографічного  колективу « Колорит» та дитячого хору 

 «Голосинка» (червень). 

9. Участь хореографічного  колективу « Колорит» у краєзнавчій мандрівці  

« Моє рідне місто, де я живу» ( в рамках святкування Дня міста Бережани, червень). 

10.  Сольний виступ викладача класу хореографії  Крамар О.В. на урочистостях з нагоди 

святкування  Дня міста, червень. 

11. Виступ дитячого хору « Голосинка» з концертною програмою « З піснею в серці» у НД с. 

Гиновичі, червень. 

12. Участь хореографічного колективу «Колорит» у  проведенні майстер-    класу по вивченні 

народного танцю « Краков’як»на центральній площі 

м. Бережани. ( в рамках святкування Дня м. Бережани) 

14.Сольний виступ дитячого хору « Голосинка» під час святкування Дня молоді у м. 

Бережани, червень. 

15.Участь учня по класу вокалу Мигдаля Тараса у концерті до Дня Конституції 

України у с. Шибалин, червень 

16.Участь хореографічного колективу «Колорит» у святкуванні Дня 

Конституції України у м. Бережани, червень.                                   
17. Сольний концерт дитячого хору «Голосинка» під час святкування Дня  

села Лапшин, липень. 

    18. Участь хореографічного колективу «Колорит» у святі «Літні промінці книжковій 

сторінці»у Бережанській ЦБС. 

19.Участь дитячого хору « Голосинка» у зйомках кліпу до пісні «Незалежність», 

організованою  творчою спільнотою « Майстерня дитячої пісні» м. Львів, липень. 

20.Сольний концерт дитячого хору « Голосинка» у с. Куряни в рамках      святкування 30-

річчя проголошення Незалежності України, липень. 

21. «Perfomens народної пісні» у м. Бережани за участю ансамблю 

народної пісні «Ярина», серпень. 

22.Участь учнів класу вокалуМоскалик-Загородньої О.Ю. у святкуванні 30-річчя 

проголошенняНезалежності України у с. Гиновичі, серпень. 

23.Організація і проведення урочистого відзначення 30- річчя проголошення Незалежності 

України із залученням творчих аматорських колективів сіл Гиновичі, Жуків і Підлісне, 

серпень. 

  24. Виступ з концертною програмою дитячого хору «Голосинка» та хореографічного 

колективу «Колорит» під час святкування Дня села Надрічне, вересень                               

      25.  «Пісенна вечірка» дитячого хору « Голосинка» із заслуженою артисткою 

України, кандидатом педагогічних наук Русланою Лоцман, жовтень                      

 26.Творча зустріч хореографічного колективу « Колорит» школи з 

народним аматорським ансамблем пісні і танцю «Дністер» м. Заліщики, листопад 

27. Вітальна музична програма учнів та викладачів музичного відділу з нагоди святкування 

дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, вересень. 

28.День першокласника  «Наша мистецька сім’я», грудень.  

29. Майстер-клас по виготовленню новорічних іграшок, грудень. 

30. «Казково-новорічна феєрія» за участю учнів художньо-хореографічного та музичного 

відділів, грудень. 

                                       

Участь у конкурсах та творчі здобутки учасників: 

1. Участь у ІІІ обласному турі Всеукраїнського конкурсу учнівської  

творчості « Єднаймося ж, брати мої!» 

2. Міжнародний фестиваль-конкурс « Zlata_Fest»( березень): 

вокал: І вікова категорія   - Загородня Ярина – І місце 



            ІІ вікова категорія  - Шарапов Богдан – І місце 

            ІІІ вікова категорія – Євсєєв Віталій   -  І місце 

3. Обласний профорієнтаційний конкурс « Юні таланти» при Чортківському 

ГПФК імені О. Барвінського (березень): 

Луців Олена     - І місце   ( вокал) 

Гурко Христина   – І місце   ( вокал) 

Оберський Віталій- І місце (цимбали) 

Миколишин Олег – І місце  (труба) 

Віятик Артур  -  ІІ місце  (туба) 

Пітура Олексій    -   ІІ місце (вокал)  

Муціківський Ол.    ІІ місце (цимбали) 

Бідула Андрій –      ІІІ місце ( бандура) 

Пелих Христина   - ІІІ місце (труба) 

Євсєєв Віталій   -    ІІІ місце ( вокал) 

Ковальчук Олена  - дипломант (ф-но) 

        Підлужна Ірина   -  дипломант  ( бандура) 

4. Міжнародний дитячо-юнацький конкурс «Zolotezerno»м.Київ (березень): 

            Дитячий хор « Голосинка» - гран-прі 

            Тарас Мигдаль (вокал) –      І місце 

5. VIIМіжнародний фестиваль-конкурс мистецтв в рамках арт-проекту 

«SOLOVION - ART»(квітень) : 

Пітура Олексій (вокал, ІІ вікова категорія) –    І місце 

Гурко Христина ( вокал, ІІІ вікова категорія -  І місце 

6. Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Сяйво первоцвітів»  (квітень): 

Гурко Христина (вокал) – І місце 

7. І Міжнародний фестиваль-конкурс « Сім нот» ( травень): 

             хореографічний колектив « Колорит» - диплом І ступеня 

8. Обласна  виставка-конкурс творчих робіт мистецьких шкіл області 

«Творчість юних» в Тернопільському краєзнавчому музеї учнів класу образотворчого 

мистецтва, травень. 

9. І Міжнародний фестиваль-конкурс «Міжнародний музичний марафон» (травень): 

Бідула Андрій (бандура)  -              диплом І ступеня 

Пришляк Володимир (цимбали) -  диплом І ступеня 

хореогр. колектив «Колорит»     -  диплом  І ступеня 

10. Міжнародний хоровий фестиваль-конкурс «ChorusCantikum» 

(червень):  

Мигдаль Тарас (вокал) – І місце 

11. І Міжнародний фестиваль-конкурс «SUMMERNOTES» (червень): 

             хореографічний колектив « Колорит»- диплом І ступеня 

дитячий хор «Голосинка»    - диплом І ступеня 

12. Фестиваль народної творчості «InternationalFolkFest Легенда» 

(червень), дитячий хор «Голосинка»  - І місце                 

13.І Міжнародний фестиваль-конкурс «NewCenerationVusikFestival» 
(червень), хореографічний колектив «Колорит» - диплом І ступеня 

13. І Міжнародний фестиваль-конкурс «Липневий джем»(липень): 

хореографічний колектив « Колорит» - диплом І ступеня 

14. Міжнародний  фестиваль-конкурс «Музична країна» м.Хмельницький 

   (вересень)): 

дитячий хор «Голосинка» - гран-прі 

Пітура Олексій (вокал)    -   І місце 

 Мигдаль Тарас  - ІІ місце 



15.Всеукраїнський конкурс хореографічного мистецтва «Золотий вінець  Терпсихори» 

(жовтень, м. Рівне), хореографічний колектив «Колорит» - диплом ІІІ ступеня 

 

БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2021 році діяльність бібліотек була спрямована на підняття позитивного 

іміджу,  здійснення оперативного і комфортного обслуговування користувачів 

на більш якісному рівні, забезпечення користувачів бібліотек інформацією 

щодо діяльності органів влади, здійснення просвітницької роботи, 

впровадження нових форм роботи та сучасних інформаційних технологій, 

активізацію інформаційної діяльності, підвищення професійного рівня 

персоналу. 

Протягом звітного року  Бережанською  міською бібліотекою імені Богдана 

Лепкого  

Залучено користувачів – 2605; 

Книговидача становить - 28280   примірники книг; 

Відвідування – 13318  рази; 

 

Протягом 2021 року Бережанська міська бібліотека імені Богдана Лепкого 

свою діяльність  спрямовувала на реалізацію Стратегії розвитку публічних 

бібліотек на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення 

сталого розвитку України», на виконання  визначеної мети – підвищення ролі 

бібліотеки у житті місцевої громади, організацію бібліотечного 

обслуговування, використовуючи для цього традиційні та впроваджуючи нові 

форми бібліотечної роботи  та сучасні інформаційні технології, активізацію 

інформаційної діяльності, покращення матеріально-технічної бази та постійне 

підвищення професійного рівня персоналу.  

Для задоволення інформаційних потреб користувачів були підготовлені 

бібліографічні довідки: 

 «Наша славетна землячка – Оксана Сенатович» (до 80-річчя від дня 

народження); 

 «Мальовничий світ Тетяни Осадци» (до 95-річчя від дня народження); 

«Науковий доробок історика, вченого, краєзнавця Романа Матейка» (до 75-

річчя від дня народження); 

«Мирон Кордуба - історик, публіцист» (до 145-річчя від дня народження 

Мирона Кордуби); 

«Талановита просвітителька народу» (до 180-річчя від дня народження 

Христини Алчевської); 

«Талановитий українець з Бережан» (до 110 річниці  від дня народження 

Володимира Савчака); 

«Ідеолог ОУН – Осип Дяків-Горновий» (до 100-річчя від дня народження); 

«Видатний український меценат» (до 100-річчя від дня народження Петра 

Яцика); 

«Лікар від Бога» (до 95-річчя від дня народження Антона Рокицького); 

«Український націоналіст – Іван Гавдида» (до 55-річчя від дня народження); 



«Почесна громадянка міста Бережани – Надія Волинець» (до 75-річчя від дня 

народження); 

«Апостол національного пробудження» (до 210-річниці від дня народження 

Маркіяна Шашкевича). 

Так, з початку року для користувачів організовано: 

  історичний портрет «Степан Бандера – символ нескореної    нації»  

(до 112-ої річниці з дня народження); 

відеоролик «112-й річниці Степана Бандери присвячується»; 

цікавинки з валізи «Валіза порад "Сад для малят"; 

історичний дайджест «Соборна сила України» 

 (до Дня соборності України); 

поетичне  відео читання «Пам'яті героїв Крут присвячується»; 

година пам’яті «На Аскольдовій могилі – український цвіт»  

(до Дня пам’яті Героїв Крут,  бібліотека-філіал с. Посухів); 

    До 150-річчя з дня народження Лесі Українки організували поетичне читання 

у бібліотеці «…Я в серці маю те, що не вмирає», а також брали участь  в 

Міжнародному онлайн-флешмобі #GlobalLesyaUkrainka2021. 

З учнями гімназії, волонтеркою  БФ «Карітас-Бережани», міським головою та  

директором міської бібліотеки до Шевченківських днів провели поетичні 

відеочитання «Заповіт» Т. Шевченка мовами Європи», під час якого вірш 

«Заповіт» декламували українською,  французькою, німецькою та  чеською 

мовами. 

        До Всесвітнього дня поезії організовано годину поетичного настрою 

«Поезія дарує нам красу»,  свою поезію читала користувач бібліотеки Ірина 

Кочило. 

В рамках тижня дитячого читання,  бібліотека  для юних читачів організувала 

казково-бібліотечну галявину «Країна казок  Г.Х. Андерсена», бібліофреш 

«Новинки дитячої літератури», літературну вікторину «Пізнай свій край з 

книгою». 

        До Всесвітнього дня Землі та Дня довкілля бібліотекою було проведено еко 

репортаж «Земля - наш дім і нам у ньому жити», оформлено книжкову виставку  

«Природа – вічне джерело нашого життя», виставку-дайджест «Лікує природа» 

(до Всесвітнього Дня здоров’я), хвилинку-цікавинку «Птах, що приносить 

щастя» (до Міжнародного Дня птахів). 

В бібліотеці відбувся День пам’яті «Земля Чорнобильська гірчить в полях і 

ріках…».  

      До Дня пам’яті та примирення організовано інформаційний дайджест «Доки 

живемо – пам’ятаємо!» 

         За мотивами  творів Василя Стефаника, до 150-річчя від дня народження 

письменника, розроблено відеоролик «Володар дум селянських». 

     Влаштовано виставку-експозицію  «Хай Ваша доля вишиванкою цвіте»   (до 

15-річчя з часу відзначення свята), виставку-інсталяцію «Хустка – це модно, 

жіночно і гарно!» (до Всесвітнього Дня української хустки). 

З нагоди Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України  

міська бібліотека організовувала для своїх читачів книжкові виставки,  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BC_%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV2clAsY8VsLzSaRbCyLkRk895ov7Zt-zjUPjPk6W57_DwpA-wWtyJzQem0u9ikM5e9saxB4yuT7HKC_xwnqgEnhZuh59mxZVuBY85-3s4R4lU8W7GbWEADzwtUnJygTjQxM7LmR4DFtD-5o2UP0gqv&__tn__=*NK-R


перегляди літератури «Мальви і калина – наша Україна», «Україна – країна 

нескорених», «Осяяний славою прапор і герб», матеріали яких висвітлюють 

тривалий шлях, пройдений нашою державою. Представлена література 

розкриває історію появи українського національного прапора, його 

використання в Україні у різні історичні періоди, ставлення до державної 

символіки в наш час.  

         Виконуючи функцію просвітницької, освітньої, культурної установи, 

бібліотека пропонувала читачам різні заходи. Більшість історичних подій, 

ювілеїв видатних діячів, письменників, сучасні проблеми розвитку держави 

розкривались на книжкових виставках, переглядах, викладках літератури. 

Історичній тематиці особлива увага приділялася висвітленню історії   про  січове 

стрілецтво, українське козацтво, Євромайдан, Голодомор. 

       До 105-річниці першого бою на горі Лисоня у читальному залі бібліотеки 

для студентів БАТК проведено історичну годину «Лисоня – гора слави і 

мужності стрілецтва». Студенти з цікавістю слухали виступ вчителя історії,  

заслуженого працівника освіти України В.В. Бича. 

      Зацікавленість у читачів викликали історичний альманах «День хрещення 

Русі: погляд крізь віки» (до Дня хрещення Київської Русі-України), історичне 

досьє «14 жовтня - свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського 

козацтва, 79- річниця створення УПА, День захисників і захисниць України» та 

історичний калейдоскоп «Займалась зоря листопадова» (до 103 річниці 

проголошення ЗУНР), бібліомікс «Честь і слава синам твоїм, Україно»! (до Дня 

Героїв), викладка літератури «Лицар національного духу» (до 130-річчя з дня 

народження Євгена Коновальця). 

       Для популяризації творчого доробку Богдана Лепкого та з нагоди 149-

річниці  від дня його народження в бібліотеці експонувалася розгорнута 

книжково-ілюстративну виставку «Богдан Лепкий – письменник, учений, 

митець». Біля пам’ятника Б. Лепкому пройшли поетичні читання «Казка мойого 

життя» з різними віковими групами учнів Бережанської ЗОШ №2, які були  зняті  

на відео.  

     

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА 
 

Основними напрямками діяльності централізованої бібліотечної системи 

були: забезпечення безперешкодного доступу до інформаційних ресурсів 

бібліотек та глобальної мережі інтернет засобами бібліотечно-бібліографічного 

інформаційного обслуговування; створення нових майданчиків для 

популяризації книги, читання, соціокультурної комунікації користувачів; 

здійснення поповнення книжкових фондів із залученням коштів із бюджетних та 

позабюджетних джерел фінансування; забезпечення професійного розвитку 

персоналу з використанням сучасних стандартів безперервної освіти через 

використання дистанційної форми навчання. 

Загальна кількість установ Бережанської централізованої бібліотечної 

системи у 2021 році становила – 16 одиниць, у т.ч. у сільській місцевості – 14 

бібліотек-філіалів. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW61mvVK6k8B1Dk20jew9Q4dVLNxMVC58ejEIkI__f8dwtIrPwAkpxOwz9dpjbLn1btscG0LUpBNUaFMkbNnddBH821gMH3zajWvtgbhA7BbpEA2atz5RoruBSXeF2kUTQZZbqQWbRX2nTl9wBuzYEO&__tn__=*NK-R


Станом на 01.01.2022 року загальний бібліотечний фонд  Бережанської 

ЦБС складає 73725 прим. літератури. 

Книжкові фонди бібліотек поповнювались з різних джерел: завдяки 

державним програмам, шляхом дарування книг читачами, авторами, приватними 

особами, придбанням літератури за власні кошти. Джерелом оперативного 

комплектування фонду періодичними виданнями є передплата, яка здійснюється 

двічі на рік.   

Загальний обсяг документів, що надійшли до бібліотек системи у 

поточному році налічує 1819 прим. з них 364 прим. періодичні видання. 

Впродовж звітного року фонди бібліотек доукомплектовувались за 

рахунок:          

- виконання розпорядження Міністерства культури та інформаційної 

політики України від 06 листопада 2020 року № 2271 «Про затвердження 

переліку книжкової продукції, що придбавається для поповнення бібліотечних 

фондів» - 841 прим.,  

-  періодичних видань - 364 прим.  

-  придбано за рахунок спецкоштів - 151 прим., 

-  отримано взамін загубленої читачами – 20 прим., 

-  дарунки – 443 прим.    

У 2021 році списано та знято з інвентарного обліку 1345 прим. 

документів. 

 У 2021 році  відбулося значне зменшення загального фонду, а саме  на 

83567 одиниць (причина: перехід 20 бібліотек в новоутворені об’єднані 

територіальні громади). 

Консультації з впровадження та використання УДК та бібліографічного 

опису надано бібліотекам-філіалам сіл Поручин, Біще, Урмань, а також 

проведено консультацію з роботи персонального кабінету бібліотеки в системі 

Українського інституту книги, що відбувалися в межах державної Програми 

поповнення фондів публічних бібліотек. Центральна бібліотека для дітей – 

учасниця програми здійснювала відбір книг у персональному кабінеті із 

допомогою фахівців відділу. 

Робота бібліотек системи по популяризації літератури була об’єднана у 

конкретні тематичні комплекси заходів в рамках яких проводились: години 

спілкування, історичні години, вікторини, презентації, зустрічі з письменниками 

та інше. 

Головними напрямками популяризації літератури залишались питання 

відродження української національної культури, духовних надбань людства,  

краєзнавства. 

 Так,  тема вивчення, збереження, історичної спадщини розкривалась 

комплексом заходів «І знову пам'ять оживає». Бібліотеками системи 

організовано та проведено: тематичну викладку літератури «Щоб сяяв 

Соборності стяг», віртуальну виставку «Соборність. Самостійність. Національна 

єдність» (до Дня Соборності України), підготовлено мультимедійну 

презентацію «Крути – бій за майбутнє» (до Дня пам'яті Героїв Крут), онлайн-

виставку «Голокост, як історія і застереження» (до Міжнародного Дня жертв 



Голокосту), віртуальну презентацію «Ангели світла» (до Дня Героїв Небесної 

Сотні). До Дня пам'яті і примирення, вшанування пам'яті жертв війни в Україні 

проведено історичну хвилину «А пам'ять спомин збереже», історичний спогад 

«1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо».  

Значна увага в бібліотеках централізованої системи була приділена темі 

героїзму та патріотизму українського народу в різні етапи становлення нашої 

держави, захисту її суверенітету. Дню українського козацтва, річниці створення 

Української Повстанської Армії, Дню Захисника України було присвячено 

віртуальне історичне турне «Героїв стежина від батька до сина», 

бібліографічний огляд літератури «Хто за свободу вийшов проти смерті, тому 

немає смерті на землі».  

 Викладка літератури «У вогненному кільці» була приурочена 

вшануванню пам'яті захисників Донецького аеропорту. До річниці створення 

ЗУНР представлено виставку-нагадування «ЗУНР: сторінки історії». 

Вшановуючи пам'ять  мільйонів жертв, які загинули від голоду,  в 

центральній бібліотеці оформлено куток пам'яті та скорботи «Голодомор – 

невиплакані сльози», в бібліотеках-філіалах організовано книжкову виставку  

«Скорботною пам’яттю свічка горіла» та проведено годину скорботи «Чорна 

сповідь моєї України». 

Виставка-пам'ять «Гідність. Відвага. Сила духу», екскурс-спогад «Майдан: 

сторінки живої історії» присвячені Дню Гідності та Свободи, повернули 

відвідувачів в недалеке минуле, під час якого українці відстоювали на майданах 

по всій країні демократичні ідеали, національні інтереси та свободу. 

            З метою підвищення інтересу до Європейського Союзу, пізнання нового і 

цікавого про країни ЄС, долучення громадян до подальшої розбудови 

європейської України в рамках комплексу заходів «Україна. Європа. Світ».  

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС в центральній бібліотеці організовано час історії «Біль, 

якому немає меж – ЧАЕС». 

Заходи спрямовані на популяризацію літератури з питань духовного 

відродження, моральний саморозвиток особистості, сприяння формуванню 

громадянської позиції об’єднано в комплекс заходів «Духовність. Етика. 

Мораль». 

Орнаментальну композицію-пазл «Вишивана моя Україна», етномандрівку 

«Чарівна наука вишиванки», виставку-експозицію «Диво родинних вишиванок» 

було присвячено Дню вишиванки.  

У звітному році значна робота була спрямована на організацію правової 

освіти, популяризацію правових знань, виховання у користувачів, особливо у 

молоді, поваги до закону, формування в них необхідності жити по правових 

нормах. Для реалізації цих завдань використовувались різні форми і методи 

бібліотечної роботи, які розкривалися комплексом заходів  «Держава. Право. 

Закон».  

Комплекс заходів «Словом. Звуком. Пензлем» був направлений  на 

популяризацію надбань класичної української літератури та мистецтва, 

збереження літературної і культурної спадщини, інформування користувачів про 



нову вітчизняну та зарубіжну літературу. Для виконання поставленого завдання 

бібліотеками використовувались різноманітні форми роботи, а саме: 

бібліографічний огляд літератури «Іванна Блажкевич – дітям», віртуальна 

екскурсія «Життя віддане Україні» (до 135-річниці з дня народження Іванни 

Блажкевич), виставка-персоналія «Історична проза та белетристика Семена 

Скляренка» (до 120-річниці з дня народження), літературний круїз «Шляхами 

творчості Станіслава Лема» (до 100-річчя з дня народження), літературний мікс 

«Незабутнє слово Кобзаря», відеопрезентація «Заповіт» (до шевченківських 

днів), виставка-інформація «Музика – мова душі» (до Дня музики), поетичний 

відеоальбом «Любов до рідної землі вона плекає словом» (присвячений дню 

народження Ліни Костенко), книжкова виставка-портрет «Сьогодні, мов зоря,  

він сяє Україні» (до 165-річниці з дня народження Івана Франка). 

150-ій річниці від дня народження великої української поетеси Лесі 

Українки було приділено велику увагу. У бібліотеках-філіалах організовано 

книжкові виставки присвячені ювілею поетеси, години поезії, тематичні вечори 

та ін. Центральними бібліотеками організовано та проведено літературно-

мистецьке рандеву «Життя як виклик». Також працівниками центральної 

бібліотеки розроблено та виготовлено книжкові закладки «Слово, як голос 

душі» та «Життя як виклик», які відвідувачі дійства мали змогу взяти на пам'ять. 

Вже стали традицією, в дворику центральної бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка 

зустрічі з членом Спілки християнських письменників України, літературно-

художнього об’єднання «Хвилі Стрия» Марією Звіришин.  

Завжди актуальною є у бібліотеках краєзнавча тематика, яка 

висвітлювалась у комплексі заходів «Мій край – частина України». Пропагуючи 

літературу даної тематики бібліотечні працівники ставили собі за мету – 

виховання у користувачів поваги і любові до свого краю, його історії, культури, 

звичаїв і традицій. Темі краєзнавства присвячувались: калейдоскоп історичних 

фактів «Гора стрілецької слави» (до 105-річчя боїв на горі Лисоні), віртуальний 

екскурс по книзі М.Ягодинської «Замки Тернопільщини» (до Дня пам’яток  

історії та культури), книжкова виставка «Бережани у просторі і часі: минуле, 

сучасне, майбутнє» (до Дня міста). 

Краєзнавча мандрівка «Моє рідне місто – мій дім, мій оберіг» також була 

приурочена до Дня міста.  

         До 30-річчя Незалежності України підготувлений буклет «Видатні вихідці 

з Бережан. Ювіляри 2021» та бібліографічний покажчик «Рідне місто моє» 

(1991-2021)», презентація якого відбулася в бібліотеці. 

Певна увага приділялась іміджу бібліотек. Ці заходи проводились в 

рамках комплексу «До Всеукраїнського дня бібліотек».   

У вересні, центральні  бібліотеки відзначили своє 75-річчя. До цієї події, з 

метою популяризації наших установ та ознайомлення громадськості з їх 

історією,  було підготовлено буклети та книжкові закладки: «Центральній 

бібліотеці ім.Т.Г.Шевченка-75» та  «Центральній бібліотеці для дітей ім.Лесі 

Українки-75». 
          Сьогодні важливим джерелом інформації про діяльність бібліотек є веб-сайти та блоги. 

Тому працівниками відділу підтримується рубрика «Новини»  на веб-сайті Бережанської 



центральної  бібліотеки. Бережанська централізована бібліотечна система має свою сторінку у 

соціальній мережі Facebook. Редактор методично-бібліографічного відділу систематично 

наповнює контент сторінок у мережі Facebook матеріалами з рекламою нових книг для дітей і 

дорослих користувачів наших бібліотек, а також інформацією про проведені масові у 

бібліотеках системи. 

Важливим напрямком роботи стала співпраця з платформою Дія.Цифрова 

освіта: https://www.facebook.com/berezhanylib/videos/392413068575135. 

Надаються консультації, та проводиться навчання по цифровій 

грамотності. Читачі бібліотеки навчаючись за розробленою програмою, 

отримують сертифікати, що свідчать про проходження того чи іншого 

освітнього курсу та закріплення своїх знань.  
           Бібліотеки Бережанської ЦБС робили все для того, щоб відповідати вимогам часу, 

намагаючись стати більш відкритими для своїх користувачів. 

 

 

 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

 

Мережа клубних закладів Бережанської ОТГ налічує 19 закладів, з них: 

Будинок культури Бережанської місько ради, МБК «Просвіта», 2 Будинки 

культури – Куропатники і Жуків, сільські клуби – 13, народні доми – 2. 

У клубних закладах діють 64 гуртки, колективи художньої 

самодіяльності,з них 38 – дитячі, 10 зі званням «народний», 6 – «зразковий», в 

яких займаються 758 учасників.  

Впродовж 2021 року проведено 368 різнотематичних масових заходів, які 

відвідали 66 443 чоловік, з них 12 797 дітей).  

 

В  Будинку культури Бережанської міської ради  впродовж 2021 року на 

повний посадовий оклад працювало 13 штатних працівників та 11 керівників 

колективів. На належному рівні організовувалися заходи для дозвілля       

різновікових категорій населення. Створено належні умови для творчого 

розвитку колективів, надано технічну підтримку для проведення вистав, 

концертів, циркових прем’єр.  

Культурно-просвітницька робота: 
Впродовж 2021 року на базі Будинку культури працювало 11 аматорських 

колективів:                                                                                     

1.Народна аматорська хорова капела «Боян»; 

2.Народний аматорський хор «Просвіта»; 

3.Народний аматорський ансамбль духових інструментів «Оберіг»; 

4.Зразковий аматорський драматичний театр «Зернятко»; 

5.Зразковий аматорський хореографічний колектив «Водограй»; 

6.Зразковий аматорський ансамбль танцю «Екстравагант»; 

7.Зразковий аматорський ансамбль танцю «Тандем»; 

8.Зразкова аматорська естрадна вокальна студія «АРТ-КРОК»; 

9.Народний аматорський гурт «Берег Жанни»; 

10.Аматорський вокальний колектив «Вишневий цвіт»; 

https://www.facebook.com/berezhanylib/videos/392413068575135


11.Фольклорний колектив «Сусідка».                                              

В колективах займається - 222  учасники, із них  - 137  дітей. 

Впродовж 2021 року було організовано та проведено  культурно-мистецькі 

заходи до памятних та державних дат, розважальні заходи. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ «ПРОСВІТА»  

  

При міському будинку культури «Просвіта»  діє 5  художніх аматорських 

колективів: народний аматорський жіночий камерний хор «Пектораль», 

народний аматорський вокальний жіночий ансамбль «Бережаночка», народний 

аматорський ансамбль народних інструментів, народний аматорський жіночий 

камерний хор «Глорія», зразковий дитячий хор «Сонечко», в яких загалом 

займається   120 учасники, із них -  50  дітей, а також  3 гуртки художньої 

самодіяльності. 

   Зазначені колективи – активні учасники усіх культурно-мистецьких 

заходів, що відбуваються у місті, в обласних фестивалях, конкурсах. 

Нагороджені дипломами за участь у ІІ  фестивалі «Різдвяні візерунки». 

 Окремо варто відзначити народний аматорський жіночий камерний хор 

«Глорія». Колектив веде  активну  просвітницьку  роботу  на  теренах  Західної  

України,  залучається  до  культурних  заходів  міста  та  району, зокрема: 

виступає  з  концертними  програмами,  бере  участь  у  конкурсах,  фестивалях,  

духовних  програмах,  літературно-мистецьких  постановках. 

Народні аматорські колективи це творчі колективи, які мають власний 

самобутній репертуар, класичні твори, п’єси місцевих композиторів та мелодії 

галицького краю, беруть активну участь у творчому мистецькому житті міста,  

ведуть значну культурно-просвітницьку діяльність. Колективи знаходяться у 

постійному творчому пошуку, вдосконалюючи свою виконавську майстерність. 

У період карантину активно проводили онлайн-виступи до державних свят, 

брали участь в онлайн-фестивалях та конкурсах.     

    

 

ТУРИЗМ І РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

Популяризація туристичного потенціалу міста Бережани - один із 

пріоритетних напрямків роботи відділу культури, проте,  впродовж 2021 року 

карантинні обмеження внесли значні корективи. 
Впродовж 2021 року:   

- оновлено інформаційну базу про наявні туристичні родзинки: об’єкти культурної 

спадщини, заклади харчування, готелі, зелені садиби; 

- систематизовано та оновлено дані по релігійну мережу Бережанської міської 

територіальної громади (список релігійних громад, храмові празники);  



- архівовано фото та відеоматеріали  важливих культурно-мистецьких, 

історичних подій громади для подальшої  популяризації  туристичної привабливості 

громади;  

- розроблено та виготовлено сувенірну продукцію (календарики із зображенням 

робіт переможців конкурсу юних художників «Вулиці рідного міста», магніти, брелоки з 

фотографіями туристичних родзинок Бережанської громади);  

- налагоджено ділові  зв’язки з представниками сфери туризму інших громад, 

туристично – інформаційними центрами, гідами; 

- налагоджено півпрацю з ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний 

інститут». 21 жовтня проведено лекційного заняття на тему: «Туристичні родзинки 

Бережанщини» для здобувачів вищої освіти ОПП «Туризм»; 

- триває робота по реалізації проекту задля збереження нематеріальної 

культурної спадщини нашого краю «Стрілецькі пісні Бережанщини». 

 

Протягом року активно використовуються інтернет-ресурси, соціальні мережі для 

відображення інформації, яка безпосередньо стосується туризму.  

А саме: публікування на сторінці відділу (у соціальній мережі фейсбук) під 

хештегами; #туризмлюблюБережани , #історія_мандрівкавулицями, #туризм_Бережанщини . 

З метою набуття професійного досвіду, налагодження ділових та 

партнерських відносин у сфері туризму спеціаліст відділу культури з питань 

туризму у 2021 році брала участь у практикумах, форумах, семінарах. Зокрема: 

у відео-семінарі практикумі «Першочергові завдання для ТГ у формуванні 

комплексного туристичного продукту «TERNOPILLYA» new emotions» (17.03); 

онлайн-конференції ДАРТ України «У пошуках власного коріння: перспективи 

розвитку генеологічного туризму в Україні» (18.03); вебінарі «Чому розвиток 

локального туризму = прямим інвестиціям в регіон?» (02.04); онлайн-

конференції «Розвиток ділового туризму та МІСЕ завдяки внутрішнім подіям» 

(14.04); вебінарі «Туризм в умовах пандемії» (15.04); форумі «Горизонти 

спадщини» (15.04 -16.04); вебінарі «Як і для чого створюють туристичні бренди 

українські міста?» (22.04); онлайн-конференції Тернопільського обласного 

методичного центру народної творчості «Нематеріальна культурна спадщина» 

(27.04); форумі «Брендинг громади та розвиток туризму – як це монетизувати?» 

(22.07-23.07); онлайн-події «Як монетизувати культурний та креативний 

потенціал локальних спільнот» (16.10); у ХХІІ міжнародній виставці Львів 

«ТурЕКСПО», яка проходила в рамках Львівського міжнародного форуму 

індустрії  туризму та гостинності. Презентація туристичного потенціалу 

громади (19.10 - 21.10);   онлайн-дискусії «Розвиток туризму в територіальних 

громадах: локальні, відпочинкові та туристичні продукти» (28.10). 

Розроблено, обговорено та затверджено сесією Бережанської міської 

ради від 08.12.2021 року №551 «Програму розвитку туризму у Бережанській 

міській територіальній громаді на 2022-2024 роки». 

 

 

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  

ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

 



 У 2021 році покращено  матеріально-технічну базу  закладів культури 

міста: 

1. Бережанська державна школа мистецтв –7 400 грн.: 

- косметичний ремонт  класів 

2. Бережанська державна художня школа – 3900 грн. 

-  косметичний ремонт  класів 

3. Жуківська мистецька школа – 7550 грн. 

- косметичний ремонт – 3100 грн. 

-стійка для гри – 2090 грн. 

- світильники у зал – 2360 грн. 

4. Бережанський міський музей книги – 1340грн. 

- придбано 2 вогнегасники.  
 5. Клубні заклади – 113 329 грн. 

-поточний ремонт-часткова заміна електропроводкибудинку культури  

 -69 499 грн. (23вогнегасники, 10 пожекторів для сцени) 

-звукопідсилювальна апаратура для Куропатницького будинку культури – 

42 000 грн. 

-мотокоса для потреб народних домів сіл Лісники, рай та мБК «Просвіта»    -

1830 грн. 
Орієнтовна вартість усіх проведених робіт щодо зміцнення матеріально-технічної 

бази закладів культури, підпорядкованих відділу культури, туризму та релігій міської ради у 

2021 році становить  133 600 тис.грн. 

 

 Твердим паливом  (брикети з деревини, зокрема, )  опалюються  

Бережанська державна художня школа,  МБК «Просвіта»,  міський музей 

книги, Бережанська міська бібліотека, Бережанська центральна бібліотека  (18 

закладів). 

 Впродовж звітного періоду використано  – 47,4т брикетів (168,7тис. грн.). 

 Бережанська державна школа мистецтв  у 2021 році використала теплової 

енергії  65 Гкал (201,2 тис. грн). 

 Заклади культури  у 2021 році використали природного газу: 12454 м3  

(184,8 тис.грн); електроенергії – 413 14кВт (176,8 тис.грн). 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГАЛУЗІ 

 
Для забезпечення ефективної роботи закладів культури міста необхідне подальше 

зміцнення їх матеріально-технічної бази:  

- оновлення твердого та м’якого інвентарю, музичних інструментів; 

- придбання сценічних костюмів для колективів художньої самодіяльності; 

- завершення  капітального ремонту міського будинку культури «Просвіта»; 

- проведення поточних ремонтів; 

- заміна вікон; 

- встановлення опалення в Будинку культури;  

- реалізація затверджених Програм в галузі культури;  

- вирішення питання про перенесення Бережанської державної художньої школи 
в нове приміщення з кращими умовами для навчання (на даний час школа знаходиться в 

орендованому приміщенні з сирістю та цвіллю). 



Визначальним чинником у вирішення питання покращення матеріально-технічного 

стану закладів культури є рівень фінансового забезпечення. 

 
 

Начальник відділу культури,  

туризму та релігій   

Бережанської міської ради         Олена МЕЛЬНИЧУК 

                        

 

 

 
 


