
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
позачергова тридцять дев’ята сесія 

сьомого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 
01 березня 2018 року                     м. Деражня                                                № 2  
 

   Про затвердження 

Програми проведення 

міських культурно-масових заходів  
 
   На підставі п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та ст.91 Бюджетного Кодексу України, враховуючи  пропозиції 
постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури 
і спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності, 
депутатської діяльності і етики, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Затвердити Програму проведення міських культурно-масових заходів 
(додаток 1). 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 
ради Сидорук В. А. та постійну комісію міської ради з питань освіти, 
культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, законності, депутатської діяльності і етики (uолова комісії 
- Гольник О. П.). 
 
 
 
 
     Міський голова                                                                          А. М. Ковпак 

 

 



 

Додаток 

до рішення міської ради 

від 01 березня 2018 р. № 2 
 

  Програма проведення міських культурно-масових заходів 

Загальні положення 

   Ця програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері культури, мистецтв, 
щодо задоволення культурно-мистецьких потреб населення міста. На сьогоднішній день 
культура і мистецтво перебувають на важливому етапі розвитку. Відбуваються 
принципові зміни в суспільній свідомості, обумовлені соціальними, політичними та 
економічними перетвореннями. 

Мета та основні завдання Програми 

   Метою Програми є  духовне та естетичне виховання підростаючого покоління і молоді, 
змістовне дозвілля населення міста, фінансове забезпечення проведення святкових 
урочистостей в дні державних та професійних свят. 

   Основні завдання Програми: відродження, збереження та розвиток української культури, 
проведення культурно-масових заходів, організація дозвілля населення. 

Очікувані  результати  виконання 

   Виконання Програми дасть можливість: 

– підвищення рівня культури населення міста; 

– проведення культурно-масових заходів міста; 

– організація дозвілля населення міста; 

– вплив на мораль підростаючого покоління.  

Фінансування Програми 

   Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в загальному 
фонді бюджету. 

   Контроль за виконанням Програми здійснюється комісією з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку та комісію з питань 
освіти,культури, молоді,фізкультури і спорт у, охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, прав людини, депутатської діяльності і етики.               

 

 



 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 
проведення міських заходів і урочистих подій, відзначення пам’ятних дат та професійних 

свят за рахунок коштів міського бюджету 
 в 2018 році 

 
 
19.03.2018 День працівників ЖКГ і побутового 

обслуговування населення 
2000 грн 

25.03.2018 День визволення міста від німецько-фашистських 
загарбників (преміювання учасників війни та 
учасників бойових дій років Великої Вітчизняної 
війни) 

2000 грн 

09.05.2018 День Перемоги 9000 грн 
06.07.2018 Івана Купала 1000 грн 
28.06.2018 День міста  60000 грн 
24.08.2018 День Незалежності України 2000 грн 
28.10.2018 День визволення України від німецько-

фашистських загарбників 
500 грн 

21.11.2018 День свободи і гідності 500 грн 
03.12.2017 День інвалідів 2000 грн 
07.12.2017 День місцевого самоврядування 2000 грн 
19.12.2017 Новорічні свята (подарунки, ялинкові прикраси) 7000 грн 
 Разом: 88000 грн 
 
 
 
 
 На нагородження КЕКВ 2730 -  3800 грн. 
 На придбання   КЕКВ 2210 -      24200 грн. 
            На послуги        КЕКВ 2240 -     60000. 
 
 
 
 Секретар міської ради      В. А. Сидорук 
 


