
 

У к р а ї н а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  14 січня 2021 року                                                                                    № 28 
 

 

Про роботу відділу культури, туризму 

та релігій міської ради за 2020 рік 

 

 Заслухавши звіт начальника відділу культури, туризму та релігій міської 

ради Мельничук О.В. про роботу відділу за 2020 рік, керуючись статтями 52, 53, 

частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

виконавчий комітет Бережанської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

 1.Звіт начальника відділу культури, туризму та релігій міської ради 
Мельничук О.В. про роботу відділу за 2020 рік, взяти до уваги (додається). 

 2.Роботу відділу культури, туризму та релігій міської ради за 2020 рік 
визнати доброю. 
 3. Начальнику відділу культури, туризму та релігій міської ради       
Мельничук О.В.: 

 3.1.Забезпечити виконання запланованих міських заходів на 2021 рік. 
 3.2. Забезпечити розвиток культурно-мистецького життя міста Бережани, на 
належному рівні організувати та провести впродовж 2021 року, зокрема: 
 - День міста Бережани (червень); 

 - пошанування пам’яті Богдана Лепкого, з нагоди 80-х роковин його смерті 
(липень); 

 - заходи з нагоди 30-ї річниці незалежності України (серпень); 
     - відзначення 105-ї річниці боїв на горі Лисоня (вересень); 

 - заходи з нагоди 210-ї річниці від дня народження будителя Галицької Руси, 
учня Бережанської гімназії Маркіяна Шашкевича. 

 3.3. Реформування системи бібліотечних закладів в умовах об’єднаної 
територіальної громади. 

      4. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови 
Степану Кухаруку, а організацію його виконання - начальнику відділу культури, 
туризму та релігій міської ради Олені Мельничук. 

 

Міський голова                    Ростислав Бортник 

 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО 

Міський голова 

Бережанської  міської ради  

 

_________Ростислав БОРТНИК 
       

   

Звіт відділу культури, туризму та релігій  

 Бережанської міської ради 

 за 2020 рік 

 

І. МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

 
Діяльність відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради 

та підпорядкованих закладів культури міста   спрямована на задоволення потреб 

людини у розвитку своєї особистості, творчого потенціалу, збереження і 

примноження  українських традицій, збереження історико-культурної 

спадщини, естетичного виховання і навчання дітей, створення умов дозвілля, 

проведення  та відзначення державних та пам’ятних дат, формування художніх 

та естетичних смаків, популяризацію туристичного потенціалу краю. 

Для задоволення культурних, естетичних та духовних потреб населення 

Бережанської ОТГ у 2020 році функціонували  8 установ, а саме: Бережанська 

державна школа мистецтв, Бережанська державна художня школа, 

Бережанський міський музей книги, Комунальний заклад «Бережанська міська 

бібліотека імені Богдана Лепкого» (до її складу увійшли бібліотеки-філіали сіл 

Лісники, Рай, Посухів), Міський будинок культури «Просвіта» м.Бережани, 

народні доми сіл Рай та Лісники, сільський клуб с.Посухів . 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА ВІДДІЛУ 

 

Впродовж    2020 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 ОТГ. 

Кількість працюючих станом на 01.01.2020 р. в закладах культури міської 

ради, що фінансуються з місцевого бюджету, становила 92 чоловік. Штатна 

чисельність працівників – 86,0 ставки. Станом на 31.12.2020 року кількість 

працюючих та штатна чисельність не збільшились. 



На утримання закладів, підпорядкованих відділу  культури, туризму та 

релігій Бережанської міської ради, на 2020 рік  на початок року затверджено 

сесією Бережанської міської ради суму 9450,грн., в тому числі на заробітну 

плату 7102,0тис.грн., нарахування на зарплату – 1560,3тис.грн. 

Впродовж року додатково виділені кошти в сумі  117тис.грн., з них, 

зокрема: 

- 8,0тис.грн. – на Програму розвитку видавничої справи в 

Бережанській міській територіальній громаді на 2020-2022  роки  

- 50,00тис.грн. - для придбання музичних інструментів до ювілею 

Бережанської державної школи мистецтв; 

- 50,0 тис.грн. – на придбання сценічних костюмів для Народного 

аматорського жіночого камерного хору «Глорія» з нагоди 10-річчя з часу 

заснування хору; 

- 3,0 тис. – на реалізацію Програми з відзначення Дня Державного 

Прапора України, 29-ї річниці з Дня проголошення незалежності України  

та Дня міста Бережани на  2020 рік 

- 6,0 тис. на реалізацію Програми з відзначення знаменних дат у місті 

Бережани у 2020 році. 

 
Пріоритетні напрямки роботи  закладів культури у 2020 році:  

-  збереження та розвиток мережі закладів культури міста, вжиття 

 заходів з покращення матеріально-технічної бази; 

- іноваційний підхід до підготовки та проведення міських культурно-

мистецьких заходів з нагоди державних та професійних свят; 

- 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; 

- самоосвіта працівників закладів культури під час карантину; 

-   популяризація туристично-рекреаційної галузі через Інтернет мережу. 

 

 

ІІІ. ОСНОВНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ 

 

Відповідно до плану роботи відділу культури, туризму та релігій міської 

ради на 2020 рік організовані та проведені основні культурно-мистецькі 

заходи: 

- 01 січня - панахида пам’яті С. Бандери з нагоди 111-ї річниці з дня 

його народження; 
- 19 січня – фестиваль «Різдвяні візерунки»; 

- 22 січня - урочистості та святковий концерт «Україна - єдина», з 

нагоди відзначення Дня Соборності України; 

- 29 січня – благодійна вистава «Вероніка» в рамках заходів до Дня 

пам’яті Героїв Крут, 



- 12 лютого - історико-пізнавальна конференція «Слідами Героїв 

Крут», присвячена Дню пам’яті Героїв Крут; 

- 19 лютого – вечір-реквієм «Кращі з кращих за свободу сміливо стали 

без вагань!», присвячений Дню Героїв Небесної Сотні; 

- 09 березня - вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка з нагоди 206-ї 

річниці від дня його народження; 

- 26 квітня - покладання квітів та лампадок до пам’ятника Героям 

Чорнобиля; 

- 08 травня - покладання квітів і лампадок на міському кладовищі до 

пам’ятників та могил полеглим Героям України з нагоди відзначення Дня 

пам’яті та примирення; 
- 17 травня - покладання квітів і лампадок до пам’ятника жертвам 

політичних репресій; 

- 1 липня – вшанування пам’яті жертв сталінських репресій (панахида 

пам’яті, покладання квітів); 

- 23 серпня - урочистості з нагоди відзначення Дня Державного 

Прапора України; 

- 24 серпня – ХІІ щорічний конкурс-пленер юних художників «Вулиці 

рідного міста», присвячений Дню незалежності України та 645-й річниці першої 

письмової згадки про м.Бережани; 

- 29 серпня – вшанування пам’яті загиблих захисників України «Живі, 

поки пам’ятаємо»; 

- 14 жовтня  - урочистості  з нагоди відзначення Дня захисника 

України,  свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва та 

78-ї  річниці  створення УПА «Нам Україна вище понад усе»; 

- 1 листопада – у рамках відзначення 102-ої річниці проголошення 

ЗУНР – віче-реквієм пам’яті військового команданта Бережанського повіту 

полковника УГА Осипа Ковшевича і українського громадсько-політичного діяча 

Тимотея Старуха; 

- 20 листопада - відзначення Дня Гідності і Свободи; 

- 23 листопада – віче-реквієм «Голодомор – збережи пам'ять» до Дня 

пам’яті жертв голодоморів; 

- 19 грудня - наукова конференція з міжнародною участю «Бережани: 

погляд крізь роки 1370-1530-2020», присвячена 645-річчю першої письмової 

згадки про місто Бережани та 490-й річниці з часу набуття містом 

Магдебурзького права 

- 20 грудня – відкриття новорічної ялинки. 

У зв’язку із карантинними обмеженнями  відділом культури проведено 

ряд заходів в онлайн форматі: 

- 18-25 червня  - челендж #МолодьBerezhany,  приурочений до Дня 

молоді та Дня Конституції України; 

- 18-27 серпня Онлайн конкурси: «Місто у деталях» та найкраще 

привітання до Дня міста «Бережани, там де добре!», в рамках відзначення 645-

річчя першої письмової згадки про місто Бережани та 490-ї річниці з часу 

набуття містом Магдебурзького права; 



- 24-28 вересня конкурс креативного фото до Всесвітнього дня 

туризму та Дня туризму в Україні 
- 18-25 листопада  - «Тиждень фотоспогадів про Майдан» в рамках 

Всеукраїнської акції під хештегом  #бути_гідним, 
- 7-10 грудня - флешмоб #Українська_Хустка_Бережани до Дня 

українької хустки 

- 23-28 листопада - просвітницько-інформаційний тиждень під гаслом 

«Голодомор - збережи пам'ять». 

 

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. 
  

ІV. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ  
 

БЕРЕЖАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ МУЗЕЙ КНИГИ 

 
 Впродовж 2020  року міський музей книги відвідало 1999 особи.  

Науковими співробітниками музею проведено 27  масових заходів, 38 екскурсій,  

відкрито для огляду 34 виставки (з квітня 2020 року 20 виставок було 

представлено в онлайн форматі на сторінці музею книги у мережі Facebook, які 

оглянуло 117 400 читачів). 

 

 У 2020 році фонди Бережанського міського музею книги поповнилися 283 

експонатами.  

 Серед основних масових заходів, проведених у 2020 році – наукова 

конференція «Бережани: погляд  крізь  роки»  з нагоди 645-ліття від часу першої 

письмової згадки  про Бережани та 490-річчя надання їм статусу міста й 

магдебурзького права. Упродовж року на сторінці «Музей книги» опубліковано 

24 онлайн-проєкти, які оглянули 400 080 людей, зокрема: календар «Літературна 

Бережанщина», «Видатні постаті Тернопілля», «Поїзд в минуле», «День 

музейного експоната», «Люди нашого міста», «Історія Бережан у світлинах»,  

«Тернопільщина літературна»,  «Історія міста у персоналіях» та ін. 

 Видавнича діяльність музею:      

- матеріали конференції «Бережани: погляд  крізь  роки»  з нагоди 645-ліття від 

часу першої письмової згадки  про Бережани та 490-річчя надання їм статусу 

міста й магдебурзького права; 

- компакт-диск з піснями і музикою З. Штокалка  «Лети, моя думо»; 

- календар знаменних і пам’ятних дат на 2021 рік. 

 

 



 Вже багато років  налагоджена тісна співпраця між Бережанським міським 

музеєм книги та школами міста, Бережанським агротехнічним інститутом та 

коледжем. Проводяться спільні конференції, уроки, літературні вечори та ін. 

заходи. 

 

ПОЧАТКОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МИСТЕЦЬКІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

 

Мистецькі навчальні заклади м.Бережани (Бережанська державна 

школа мистецтв, Бережанська державна художня 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  250,1тис.грн. батьківської плати за навчання 

учнів: школа мистецтв – 207,6тис.грн. (план на 2020 рік -151,7 тис.грн.)., 

художня школа – 42,5тис.грн.  (план на 2020 рік -33,3тис.грн.). У двох школах 

станом на 31.12.2020 року навчалися 280 учні, працювали 42 викладачі. 

 

 У Бережанській державній школі мистецтв у 2020 році проведено 

наступні заходи: 

- Концерт до Дня соборності України; 

- Різдвяний концерт для вихованців школи-інтернату; 

- Вечір пам’яті Героїв Небесної сотні; 

- Лекція-концерт, присвячена 250-річниці від дня народження Л.Бетховена; 

      -    Концерт до Дня музики та Дня вчителя; 

-  Лекція-концерт  до Дня захисника  України  та Дня створення УПА; 

-  Вечір української музики на оркестровому відділі; 

-  Уроки пам’яті до Дня Гідності  і Свободи; 

-  Вечір-реквієм пам’яті  жертв голодоиорів; 

-   Лекція-концерт, присвячена творчості Й.С.Баха. 

   

У 2020 році школа мистецтв відзначилася творчими здобутками своїх учнів 

на  обласних, всеукраїнських  та міжнародних конкурсах (дистанційно).  

Зокрема: 

- Дистанційний Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна єднає світ», 

Київ-2020 - Диплом ІІ ступеня; 

- Дистанційний конкурс юних виконавців на народних інструментах 

ONLAIN  TALANT, м.Кам’янське, Дніпропетровська область - Диплом ІІІ 

ступеня;  

- Обласний онлайн-конкурс «Юні таланти», м.Чортків– ІІ місце; 

- Дистанційний Всеукраїнський онлайн-конкурс  «Перлика України», 

м.Дніпро- ІІ місце; 

- Дистанційний Всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв «Запах життя» 

– Лауреат І премії;  

- 4-тий дистанційний Міжнародний фестиваль-конкурс «Злата Фест», 

м.Рівне –2 - І місце, 1– ІІ місце; 

- Міжнародний онлайн-конкурс «Квітуча Україна», м.Умань – ІІ місце; 



-  І Міжнародний дистанційний  фестиваль-конкурс  «Файна України», 

м.Тернопіль – ІІ Премія;  

- І Міжнародний  багатожанровий інтернет-конкурс   STAR  START – 

Диплом  «Лауреата І ступеня».  

                    

У Бережанській державній художній школі   станом на 01.01.2020 р. 

контингент учнів становить  63 учні, працює 3 викладачі.  Школа знаходиться в 

орендованому приміщенні. Орендна плата становить 515 грн. в місяць, розмір 

страхового платежу – 676,76 грн. 

Учні школи впродовж 2020 року взяли участь  в конкурсах і олімпіадах, 

мистецьких заходах, а саме: 

- травень – у звітній виставці творчих учнівських робіт серед учнів 

мистецьких шкіл області (відзначено учнів за кращі творчі роботи з глини, 

живопису); 

- липень – у звітній виставці творчих учнівських робіт у 

Бережанському краєзнавчому музеї; 

- серпень – у щорічному пленері-конкурсі «Вулиці рідного міста», в 

рамках відзначення Дня  незалежності України. 

 

БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2020 році діяльність Бережанської міської бібліотеки була спрямована на 

підняття позитивного іміджу,  здійснення оперативного і комфортного 

обслуговування користувачів на більш якісному рівні, забезпечення 

користувачів бібліотеки інформацією щодо діяльності органів влади, здійснення 

просвітницької роботи, впровадження нових форм роботи та сучасних 

інформаційних технологій, активізацію інформаційної діяльності, покращення 

матеріально-технічної бази, підвищення професійного рівня персоналу. 

     У 2020 році укомплектовано книжковий фонд на суму 14578.21 грн. в 

кількості 232  примірники (за державною програмою 48 прим., подаровані 

користувачами – 184 прим.) 

     Під час постійно-діючої акції «Подаруй бібліотеці книгу» читачами та 

мешканцями міста подаровано 184 книги. 

     Передплачено періодичних видань на суму 11794.56 грн., у кількості 38 

назв, з них газет – 14 комплектів, журналів – 170 примірників. 

   Завершено класифікацію книжкового фонду за УДК у бібліотеках-філіалах 

сіл Лісники, Рай, Посухів. 

На платформі ZOOM бібліотекарі міської бібліотеки  брали участь у  

відеоконференціях, які організовувала Тернопільська ОУНБ.    

    Використовувались можливості  інтернет-мережі про надходження нових 

книг, якими поповнювались  фонди бібліотеки,   презентація видань, через 

рекламну можливість якої читачі дізнавалися про новинки літератури та 

письменників, творами яких поповнився книжковий фонд, а також через 

відеоподкасти. 

У 2020 році бібліотекарями організовано та проведено: 

- історичний дайджест до 111-річниці від дня народження Степана Бандери; 

- презентація роману Світлани Талан «Зловити промінь щастя»; 



- історичну годину «Квіти у полі, там, де Крути» (бібліотека-філіал 

с.Лісники); 

- зустріч  з ювіляром «Екс-директору Бережанської ЦБС -90»; 

- спільно з бібліотекою Бережанського коледжу проведено літературний 

портрет «Повернення: історія однієї долі» (до 115-річчя від дня народження 

Уласа Самчука); 

-  до 6-ої річниці вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні  організовано 

годину мужності «Подвиг Небесної сотні – приклад для нащадків»; 

- до Тижня Шевченкіани спільно з 6 класом Бережанської ЗОШ № 3                    

проведено Шевченківські читання; 

- до 90-річчя з дня народження сучасної української поетеси  Ліни Костенко 

оформлено книжкову викладку «В її віршах історія народу» та проведено 

бібліографічний огляд літератури «Ліна Костенко – поетеса епохи». 

Організовано 85 онлайн-презентацій видань, зокрема: А. Кокотюхи «У 

нього немає нудних книг», віртуально-персональна виставка Дарії Корній 

«Успіх творчої майстерні Дарії Корній» та відеопрезентація книги «Чарівні 

істоти українського міфу. Домашні духи», Анастасії Нікуліної «Завірюха»; 

Уляни Скицької «Наші на карті світу», Тіни Пересунько «Культурна дипломатія 

Симона Петлюри»; Р. Симоненко «Тарас Шевченко та його доба»; К. Штанко 

«Дракони вперед»   та ін. 

Довідково-бібліографічна діяльність – одна з пріоритетних сфер роботи 

Бережанської міської бібліотеки імені Богдана Лепкого. 

Протягом 2020 року  виконано 53 бібліографічних довідок., в т. ч. 29 – усні, 

14 – тематично-бібліографічних, 7 – рекомендаційних списків літератури, 3 – 

огляди літератури та розроблено «Календар знаменних та пам’ятних дат на 2021 

рік». 

Необхідною складовою діяльності книгозбірні є активна співпраця із 

засобами масової інформації. Робота бібліотеки висвітлювалася в місцевій газеті 

«БережІнфо» та у соцмережі на сторінці Facebook. 

 

 

КЛУБНІ ЗАКЛАДИ 

 

МІСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ «ПРОСВІТА»  
  

При міському будинку культури «Просвіта» діє 5  художніх аматорських 

колективів: народний аматорський жіночий камерний хор, 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: дитячий вокальний ансамбль «Зернятко» (6 чоловік); театр 

художнього слова (8 чоловік); фольклорний колектив «Бабограй»  (6 чол). 

   Зазначені колективи – активні учасники усіх культурно-мистецьких 

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

Нагороджені дипломами за участь у міському фестивалі «Різдвяні візерунки» 

(19 січня 2020 р.). 



 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. 

Учасниками  колективу  є  представниці  різних  професій – музиканти,  

вчителі  загальноосвітніх  шкіл,  юристи,  медики.  Їх  об’єднує  любов  до  

музики,  бажання  своїм  співом  прославляти  Господа,  Україну,  рідний  народ,  

а  також  жертовна  посвята  та  моральна  відповідальність. Репертуар  хору 

«Глорія»  - різноманітний  та  об’ємний.  Колектив  виконує  твори  різної  

складності  та  працює  в  академічному  напрямі. Протягом  звітного періоду  

колективом  було  дано  8  виступів. У 2020 році народний аматорський хор 

«Глорія» нагороджений дипломом за участь у фестивалі-розколяді «Ой, радуйся 

земле!» (м.Коломия) та грамотою за участь у фестивалі «Вишгородська 

Покрова» (дистанційно).  

18 лютого виступили на відкритті виставки угорського митця Рота Мікша 

з нагоди річниці Почесного консульства Угорщини в м.Тернополі. 

4 грудня відбувся звітний концерт колективу з нагоди 10-ліття заснування. 

У 2020 році з міського бюджету виділено додаткові кошти в сумі 

50,00тис.грн. для придбання сценічних костюмів  для хору «Глорія». 
У звітному році народний аматорський жіночий камерний хор став 

дипломантом ХХІ різдвяного фестивалю «Велика коляда» (м.Яворівськ).  

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.     

    

НАРОДНІ ДОМИ СІЛ ЛІСНИКИ ТА РАЙ 

 
Вокалісти та хореографічні колективи «Юність» народного дому села 

Лісники і «Раївчанка» народного дому с.Рай – учасники  основних 

загальноміських заходів. Згідно плану роботи організовані та проведені наступні 

заходи: 

10 травня – онлайн-привітання з днем Матері «Рідна мати моя»; 

24 серпня – онлайн-привітання з Днем міста Бережани; 

18 грудня – театралізоване дійство «Через поле, через гай до дітей йде 

Миколай». 

 

V. ТУРИЗМ І РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

Популяризація туристичного потенціалу міста Бережани - один із 

пріоритетних напрямків роботи відділу культури, проте,  впродовж 2020 року 

карантинні обмеження внесли значні корективи. 



Впродовж 2020 року оновлено фотоархівну базу відділу культури для 

подальшої промоції туристичного потенціалу міста Бережани. 

З  метою популяризації туристичного потенціалу м.Бережани 

запроваджено онлайн-рубрики: 

- #БережанціуВишиванці,  

-  #туризмлюблюБережани_історія_МандрівкаВулицями»  

 

Туристичний ресурс Бережан  представлено  на сторінці відділу в інтернет 

мережі Фейсбук під хештегом #туризилюблюБережани. 

   

 

VI. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  

ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

 

 У 2020 році покращено  матеріально-технічну базу  закладів культури 

міста: 

1. Бережанська державна школа мистецтв –83,86тис.грн.: 

- косметичний ремонт  - 8,6тис.грн. 

- придбання музичних інструментів – 50,0тис.грн. 

- придбання газонокосарки  - 1,6тис.грн. 

- дезінфікуючі засоби та засоби захисту – 2,1тис.грн. 

- монітор – 2,999тис.грн. 

- телевізор – 5,230тис.грн. 

- лед-лампочки – 1,150тис.грн. 

- парти (6шт.) – 5,076тис.грн. 

- крісла (12шт.) – 7,104тис.грн. 

 

2. Бережанська державна художня школа – 19,03тис.грн. 

-  косметичний ремонт -  2,4 тис.грн.  

- дезінфікуючі засоби та засоби захисту – 1,0тис.грн. 

- парти(6 шт.) – 6,0тис.грн.,  

- шафи (3шт.) – 9,630тис.грн. 
 

3. Бережанський міський музей книги – 29,94тис.грн. 

- лед-лампочки – 0,113тис.грн.  

- дезінфікуючі засоби та засоби захисту – 0,524тис.грн. 

- друкована продукція – 1,5тис.грн. 

 

4.Комунальний заклад «Бережанська міська бібліотека ім. Богдана  

Лепкого» - 5,13тис.грн. 

- тепловентилятори (2шт.) – 4,132тис.грн. 

- дезінфікуючі засоби та засоби захисту – 0,7тис.грн. 

 - друкована продукція – 0,300тис.грн. 

 

 5. Клубні заклади –68,36тис.грн. 

-  двері металопластикові – 5,950тис.грн. 

- буд.матеріали – 1,31тис.грн. 

https://www.facebook.com/hashtag/бережанціувишиванці?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB640Obz0_-Ik2c3RHMlPnYwr5RzUBHfX9HIrVf6KBmJwi1PLUNgKzGEd4KFlzrFDxchq7btOdKd4d7y7W94QQF-1JJ3MgAPFUoRtXS0sARPsymCbBvy8r02SMZ-YO9woemlLrPHjuAHyNIDNiBFVzObzHO1C1vfI2JcXGvk5BDr1__e5ZcULcaTcOkjENGWO6zmFBNaey4m3hxKldgxVCz0-nDQm7LKT-sK6j8LTlhxtG6A9nDIBJnIeO8etFnyCwiJtpokWAWRhQOk9vO6cf0LXVpr6huEZVu5haKYa_3GWgK5ZSDVrO64gPNXYBBWUbcS3z-BFJ5X24NHuETAVDOuaT6RCsX6HQyO7wnGgqylKV02GgoSkPfFDZ40cyHCxMEZO33pfbB3uEO25PgtuvjVxWyhb1PD9lqSp7YA-UtalyppsicWSFNvMOXezr9Sl37RCS_F4QnDE00zzK8u5PoybYbcOSEEg4TCzRDy-jiT_Vy9L8&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D0%BC%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUldU2J6ywaMLDbaMiwSDEpJLTBJMKsqgpXGyQPW8eVZB4tzwN7JC4-sjk0wWRbmmcll8ixsPkoQT8PiBQcy9wzpVIM4L7rNYXsT4sL4wzrbs4tJOJcxo_qq78WmB2OjVXddSFQtw0WbztzTZjeXRK3BlyJEKtlI7zY7hwPO_A8VbdI1ZJE4EmvAU9MoPfTBPQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/туризилюблюбережани?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAfe4n4mUqTYr1GuN_QUDs4swJUCW6aV1528TU4RmpnRBIDW7CHqrnmcZr2gfD-u3k3tfVEguPwBVulI2uJQixxx88Qv_d1atOlcXO4bFVF8n-qc6Ahp9z5K2Ajj5UaxddO0oZmg1nQTRGdk__CWkm5oGIqQoIV4LXsBrn6FWkDrcSuZfe8vkkIrEiUGKd-jKhbidDZbHAnaNEoNFPuv3ZFNnddz29bUtfPjKmNVtEuzrJdNAKIC4p7x2O-i5il7mHqx4x0lVZ50SVnriPMm6bGrQpiuowXz--ylWMX8tHQWT96axl31oqvOhUseOWGhXJdvM5OHioaRdyxCNsbfkZVeQ&__tn__=%2ANK-R


- на коригування проектно-технічної документації – 11,1тис.грн. 

- придбання сценічних костюмів – 50,0тис.грн. 

 

Орієнтовна вартість усіх проведених робіт щодо зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури, підпорядкованих відділу культури, туризму та 

релігій міської ради у 2020 році становить  206,32 тис.грн. 

 

 Твердим паливом  (брикети з деревини)  опалюються Бережанська 

державна художня школа, МБК «Просвіта», народний дім с.Лісники, сільський 

клуб с.Посухів, міський музей книги, Бережанська міська бібліотека. Впродовж 

звітного періоду використано  – 23,1т брикетів (57750 грн.). 

 Бережанська державна школа мистецтв  у 2020 році використала теплової 

енергії  58Гкал (119719 грн). 

 Заклади культури міста у 2020 році використали природного газу: 2403 м3  

(24343грн); електроенергії – 8201кВт (24789грн). 

 

VII. 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; 

- продовження капітального ремонту міського будинку культури 

«Просвіта»; 

- проведення поточних ремонтів; 

-  встановлення або реконструкція опалення;  

- реалізація затверджених Програм в галузі культури;  

- вирішення питання спільно з керівництвом Бережанської міської 

ради та депутатським корпусом 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      О.В. МЕЛЬНИЧУК

                         
 

 

 


