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ПАСПОРТ 



Програми проведення міських культурно – масових заходів на 2019 рік 

1.Ініціатор розроблення програми: Виконавчий комітет Деражнянської 

міської ради 

2.Розробник програми: Виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

3.Співрозробник програми: - 

4.Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет в особі міського 

голови 

5.Відповідальний виконавець програми: Виконавчий комітет 

Деражнянської міської ради 

6.Учасники програми: Деражнянська міська рада, підприємства, 

установи, організації незалежно від форми власності 

7.Строки реалізації програми: 2019 рік 

8.Перелік бюджетів, які беруть участь у програмі: міський бюджет 

9.Обсяги та джерела фінансування: 88,0 тис.грн. 

*Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може 
змінюватися шляхом внесення відповідних змін до міського бюджету впродовж 
терміну дії Програми 

       



ПРОГРАМА 
 проведення міських культурно – масових заходів на 2019 рік 

Програма проведення міських культурно-масових заходів на 2019 рік 
розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про 
культуру», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетного кодексу України. 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 
Ця Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері 
культури, мистецтва, задоволення культурно – мистецьких потреб 
населення міста. На сьогоднішній день культура і мистецтво 
перебувають на важливому етапі розвитку. Відбуваються принципові 
зміни в суспільній свідомості, обумовлені соціальним, політичним та 
економічним перетвореннями. 

2. 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 та дні державних та 
професійних свят, а також: 
- створення умов для творчого розвитку особистості;  
- вдосконалення реалізації державної політики в сфері культури;  
- надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо 
дітей та юнацтва;  
- відродження українських та збереження культурних традицій краю. 

3. Ресурсне забезпечення реалізації Програми 
Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів 
міського бюджету. Загальний обсяг фінансування 88,0 тис. грн.  
Програма виконується в один етап протягом 2019 року. 

4. Очікувані результати Програми: 
- збереження культурного надбання країни; 
- створення умов для проведенні соціально-важливих культурно-мистецьких 
заходів; 
- сприяння реалізації творчого потенціалу населення в інтересах 
самореалізації, створенню умов для творчої діяльності в різних сферах 
суспільного життя; 
- формування моральної, духовної культури населення на кращих зразках 
українського та світового мистецтва; 
- підвищення рівня загальної культури населення міста. 

5. Координація та контроль за реалізацією Програми 



Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснюють 
виконавчий комітет та постійна комісія  міської ради з питань освіти, 
культури, молоді,  фізкультури і спорту, охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності і 
етики.  
Апарат виконавчого комітету міської ради щорічно звітує перед міською 
радою про хід виконання Програми та забезпечує висвітлення в засобах 
масової інформації відомостей про виконання Програми. 

Додаток 1 
до Програми 

Напрямки реалізації та заходи  
Програми проведення міських культурно – масових заходів на 2019 рік 

№ 
п/
п

Дата 
проведен
ня заходу

Назва заходів та урочистостей Вартість, 
грн..

1 19.03.201
9

День працівників ЖКГ і побутового 
обслуговування населення

2000

2 25.03.201
9

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

2000

3 09.05.201
9

День Перемоги 9000

4 28.06.201
9

День міста 60 000

5 06.07.201
9

Свято Івана Купала 1000

6 24.08.201
9

День Незалежності України 2000

7 28.10.201
9

День визволення України від німецько-
фашистських загарбників

500

8 21.11.201
9

День свободи і гідності 500

9 03.12.201
9

День інвалідів 2000

10 07.12.201
9

День місцевого самоврядування 2000



   Секретар міської ради                                                                               
Сидорук В.А. 

11 19.12.201
9

Новорічні свята (подарунки, ялинкові 
прикраси)

7000

Всього: 88 000


