
Затверджено:

рішення міської 

радивід24.12.2020року 

№7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

проведення культурно – масових заходів 

вДеражнянськійміськійгромадіна2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м.Деражня-2020 



ПАСПОРТ 

Програми проведеннякультурно– 

масовихзаходіввДеражнянськійміськійгромадіна2021

рік 

 

1. Ініціаторрозробленняпрограми: ВиконавчийкомітетДеражнянськоїміськоїради. 

2. Розробникпрограми: ВиконавчийкомітетДеражнянськоїміськоїради. 

3. Співрозробникпрограми:- 

4. Головнийрозпорядниккоштів:Деражнянськаміськарадавособіміськогоголови. 

5. Відповідальнийвиконавецьпрограми:ВиконавчийкомітетДеражнянськоїміськоїради. 

6. Учасникипрограми:Деражнянськаміськарада,підприємства,установи,організаціїнезалеж

новідформивласності. 

7. Строкиреалізаціїпрограми:2021рік. 

8. Перелікбюджетів,якіберутьучастьупрограмі:міськийбюджет. 

9. Обсягитаджерела фінансування:160,0тис.грн. 

*Обсяг фінансовихресурсів,необхіднихдля реалізаціїзаходівПрограми,можезмінюватися 

шляхомвнесеннявідповіднихзміндоміськогобюджету впродовж терміну діїПрограми 



ПРОГРАМА 

Проведення культурно–масових 

Заходів в Деражнянській міській громаді на 2021рік 

 

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про державний 

бюджетУкраїнина2021рік»,БюджетногокодексуУкраїни,УказамиПрезидентаУкраїнивід02.1

2.1995р.№1116«Провпорядкуваннявідзначенняпам’ятнихдатіювілеїв»тавід17.12.1999р.№15

83«Прододатковізаходищодовпорядкуваннявідзначенняпам’ятнихдаті ювілеїв», з метою 

пропаганди та широкого впровадження української національної ідеї,консолідації 

суспільства, виховання у громадян почуття патріотизму, глибокого і 

всебічногоаналізууспіхів,проблеміперспективекономічногорозвиткурозробленаПрограмапр

оведенняміських культурно-масових заходів на2021 рік. 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Однієюізосновнихфункційміськоїрадиєгуманітарнафункція,якапередбачаєстворення 

умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян. З метою збереження 

національних традицій, організації змістовного дозвілля населення, 

підтримкиобдарованоїмолодіідітей,підвищеннякультурногорівнятаестетичноговихованняна

селення,урізноманітненняпроведеннякультурно-масовихзаходівнатериторіїміста. 

Програма визначає основні 

напрямикультурногорозвиткуДеражнянськоїміськоїгромади,завдання,основніперспективиро

звитку,завданняішляхиїхреалізаціїтаочікувані результати, спрямовані на формування 

естетичних смаків населення, збереження національних традицій та патріотичне виховання 

дітей і молоді, підвищення іміджу 

містаДеражнятаутвердженняйогоякєвропейськогомістазрозвиненимкультурнимпотенціалом

ібагатоюкультурною спадщиною. 

ЦяПрограмаспрямовананареалізаціюдержавноїполітикиусферікультури,мистецтва, 

задоволення культурно – мистецьких потреб населення міста. На 

сьогоднішнійденькультураімистецтвоперебуваютьнаважливомуетапірозвитку.Відбуваються

принциповізмінивсуспільнійсвідомості,обумовленісоціальним,політичнимтаекономічнимпе

ретвореннями. 

 

2. Мета та основні завдання програми 

Метою Програми є духовне та естетичне виховання підростаючого покоління і 

молоді,змістовнедозвіллянаселеннягромади,фінансовезабезпеченняпроведеннясвятковихуро

чистостей та днів державних та професійних свят, а також: 

- надання можливості жителям та гостям міста відзначити державні, професійні та 

міські свята; 

- збереженнянароднихтрадицій,святіобрядів; 
- створення більш сприятливих умов для роботи аматорських художніх 

колективів,забезпеченнястворенняновиххореографічнихстудій,музичнихансамблівтаіншихх

удожніхколективів; 

-створенняумовдлятворчогорозвиткуособистості; 

- вдосконаленняреалізаціїдержавноїполітикивсферікультури; 
- надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей 

таюнацтва; 

- відродженняукраїнськихтазбереженнякультурнихтрадиційкраю; 

- організація змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та 

естетичнихсмаків населення міста, 



- підтримка обдарованої молоді та урізноманітнення проведення культурно-

масовихзаходів. 

Для забезпечення результативності впровадження даної програми у життя 

розробленоплан роботивпевнихсферах загальнокультурного розвиткуміста. 

 

3. РесурснезабезпеченняреалізаціїПрограми 

ФінансуваннязаходівПрограмипроведенняміськихкультурно-

масовихзаходівна2020рікздійснюватиметьсязарахуноккоштівміськогобюджетуіззалученнямі

ншихджерелфінансування, незаборонених законодавством. 

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при 

формуванніпоказниківміськогобюджету,виходячизреальнихможливостей.Зметоюсистемног

оаналізуреалізаціїПрограмипроводитиметьсящорічниймоніторингвиконанняпередбаченихза

ходів. 

ВиконавчийкомітетДеражнянськоїміськоїрадиможеделегуватиіншимпідприємствамтао

рганізаціямповноваженнящодореалізаціїзаходів,спрямованихнавиконанняПрограми.Уцьому

випадкуДеражнянськаміськараданадаєфінансовутаорганізаційнудопомогу,здійснює 

контрользареалізацієюнаданихповноважень. 

Програмавиконуєтьсяводин етап протягом2021року. 

 

4. Очікуванірезультати Програми: 

- Зміцненняіподальшийрозвитокнаціональних,культурнихтамісцевихтрадиційгромади 

міста,виховання почуттяпатріотизму, любовідо рідногоміста. 

- Підтримкаобдарованоїмолодіміста. 
- Пропагандаздоровогоспособужиттятаохорона навколишньогосередовища. 

- Залучення різних верств населення до участі в суспільному житті громадиза 

рахунокзабезпеченнярівного доступу докультурних цінностей. 

- Організаціядозвіллянаселеннягромади,проведеннякультурно-масовихзаходівумісті. 

- Впливнаморальпідростаючогопокоління. 
- Підвищеннярівнякультурногорозвиткунаселеннягромади. 

- Збереженнянародноїтворчості,культурноїспадщинирідногокраю. 

- Забезпеченнядоступностівсіхвидівкультурнихпослугдляжителівтагостейгромади. 

- Створенняумовдляпроведеннясоціально-важливихкультурно-мистецькихзаходів. 
- Сприянняреалізаціїтворчогопотенціалунаселеннявінтересахсамореалізації,створенн

юумовдлятворчоїдіяльностіврізнихсферахсуспільногожиття. 

- Формування моральної, духовної культури населення на кращих

 зразкахукраїнськоготасвітового мистецтва. 

- Підвищеннярівнязагальноїкультуринаселення міста. 
 

5. КоординаціятаконтрользареалізацієюПрограми 

БезпосереднійконтрользавиконаннямзаходівПрограмиздійснюютьвиконавчийкомітет 

та постійна комісіяміської ради з питань освіти, культури, молоді,фізкультури 

іспорту,охорониздоров’я,соціальногозахистунаселення,правлюдини,законності,депутатської

діяльностііетики. 

Апаратвиконавчогокомітетуміськоїрадищорічнозвітуєпередміськоюрадоюпрохід 

виконання Програми та забезпечує висвітлення в засобах масової інформації 

відомостейпровиконання Програми. 



 

Додаток 

1доПрограм

и 

Напрямкиреалізаціїтазаходи 

Програмипроведенняміськихкультурно–масовихзаходівна2021рік 

 

№

п

/

п 

Датапро

веденняз

аходу 

Назвазаходівтаурочистостей Вартість,г

рн 

Фактичне 

Використ

ання, грн. 

1 22.01.2021 ДеньСоборностіУкраїни 2000 - 
 

2 20.02.2021 ДеньГероївНебесноїсотні 2000 710 

3 08.03.2021 Міжнароднийжіночийдень 2000 670 

4 19.03.2021 День працівників ЖКГ і 

побутовогообслуговуваннянаселення 

4000 4000 

5 25.03.2021 День визволення міста від 

фашистськихзагарбників(преміюванняуча

сниківвійнитаучасниківбойовихдійроківД

ругоїсвітовоївійни) 

4000 4000 

6 26.04.2021 ДеньтрагедіїнаЧорнобильськійАЕС 2000 - 

7 09.05.2021 ДеньПеремоги 4000 4000 

8 16.05.2021 Деньвуличної музики 5000 5000 

9 28.06.2021 Деньміста - - 

10 06.07.2021 Свято ІванаКупала 5000 5000 

11 24.08.2021 ДеньНезалежностіУкраїни та День міста 124000 129000 

12 14.10.2021 ДеньУкраїнськогокозацтва 3000 4930 

13 28.10.2021 ДеньвизволенняУкраїнивідфашистських

загарбників 

2075   2072,56 

14 21.11.2021 Деньсвободиігідності 1700  

15 03.12.2021 Деньінвалідів 4000  

16 07.12.2021 Деньмісцевогосамоврядування 4000  

17 19.12.2021 Новорічнісвята(подарунки,ялинковіприкраси) 10300  

   15925 15533,40 

Всього: 195 000 174915,96 

 

 

 

Міський голова Андрій КОВПАК 


