Бережанська міська рада
Тернопільської області
VІI скликання
ХVІ сесія
(ІХ засідання)
РІШЕННЯ
від 08 серпня 2019 року

№ 1412

Про
затвердження
програми
«Співфінансування
проекту
«Бережани:
загублена стежка Ференца Ракоці» в рамках
культурно-мистецького
конкурсу
«Малі
міста – великі враження»»
Розглянувши і обговоривши програму «Співфінансування проекту
«Бережани: загублена стежка Ференца Ракоці» в рамках
культурномистецького конкурсу «Малі міста – великі враження»» у. ст. 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції
постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного
розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.

2

Затвердити програму «Співфінансування проекту «Бережани: загублена
стежка Ференца Ракоці» в рамках культурно-мистецького конкурсу «Малі
міста – великі враження»» (додається).
Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови
Захарківа О.М.
Міський голова

Володимир МУЗИЧКА

Затверджено
Рішенням сесії міської ради
№ 1412 від 08.08.2019 року
Програма
співфінансування проекту «Бережани: загублена стежка Ференца Ракоці»
в рамках культурно-мистецького конкурсу
«Малі міста – великі враження»

1

2

Розділ 1.
Паспорт програми
Ініціатор розроблення програми
Відділ культури, туризму і
релігій Бережанської
міської ради
Дата, номер і назва розпорядчого
Розпорядження КМУ від 10
документа про розроблення програми
липня 2019 р. № 535-р
Проект «Малі міста великі
враження»

3

Розробник програми

4

Співрозробники програми

5

Відповідальний виконавець програми

6

Учасники програми

7
8

Термін реалізації програми
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми ( для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього.
У тому числі:
Коштів міського бюджету

9

9.1.

Відділ культури, туризму і
релігій Бережанської
міської ради
Відділ культури, туризму і
релігій Бережанської
міської ради, Державний
історико-архітектурний
заповідник у м. Бережани
Державний історикоархітектурний заповідник у
м. Бережани
Державний історикоархітектурний заповідник у
м. Бережани,
відділ культури, туризму і
релігій Бережанської
міської ради
До 22 вересня 2019 роки
Міський бюджет

45,0 тис.грн.
45,0 тис.грн.

Розділ 2.
Мета Програми.
1 Привернення туристів до міста, багатого на архітектурні об’єкти, і
зокрема замку Синявських (1534-1554 рр.), та залучення інвестицій на його
збереження і популяризацію.
2. Облаштування експозиції «Бережани: Замок Синявських у долі Ференца
Ракоці», яка розкриє сторінку замку, пов’язану трансільванським князем Ф. ІІ
Ракоці, графом М. Берчені і створеного ними історичного документу
«Бережанська відозва» із закликом до угорського народу до національновизвольної боротьби
3. Проведення культурно-мистецької програми проекту «Вінок культур»,
що сприятиме розширенню міжнаціональних культурно-мистецьких зв’язків
та слугуватиме налагодженню комунікацій між різними соціальними та
культурними пластами громади.
Розділ 3.
Реалізація Програми.
Джерелом фінансування Програми є кошти міського бюджету в обсягах,
передбачених гарантійним листом від 14.05.2019 р. № 1131/03-11 в сумі 45 тис.
грн.
Затвердженням цієї Програми, Бережанська міська рада, буде виступати
гарантом та підтримкою фінансування Програми.
Розділ 4.
Кошторис програми.
Назва видатків

Меблі для музейної кімнати:
- антикварне бюро
- антикварне крісло
- чорнильниця
- історичний угорський костюм
та чоловічий манекен в повний
ріст
- канделябри настінні

Одиниця Кількість Вартість Загальна
одиниць одиниці вартість
(грн)
(грн)
за
одиницю

1
1
1
1

15 000,00
7 000,00
1 300,00
9 000,00

15 000,00
7 000,00
1 300,00
9 000,00

2

1 500,00

3 000,00

- герби родини Синявських і
Ракоці

2

1 500,00

3 000,00

- стенд: генеалогічне дерево
родини
Ф. ІІ Ракоці

1

1 500,00

1 500,00

1

1 500,00

1 500,00

- Портрет Міклоша Берчені,
постійного союзника Ференца ІІ
Ракоці, з яким перебував у
Бережанському замку.
гардини
(тканина
оформлення експозиції)

Разом

метр

12,5

296 ,00 3700 ,00

для

45 000,00

Розділ 5.
Координація виконання Програми.
Координацію здійснює ініціатор програми – відділ культури, туризму і релігій
Бережанської міської ради спільно з виконавцем Програми – Державним
історико-архітектурним заповідником м. Бережани.
Секретар міської ради

Петро ГОНЧАР

