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ПАСПОРТ 

Культурно-мистецької програми  на 2018 рік 

1 Ініціатор розроблення програми Міська рада  

2 Розробник програми Міська рада 

3 Відповідальний виконавець програми Виконком міської ради 

4 Учасники програми Міська рада,  районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді,  жителі міста. 

5 Термін реалізації програми 2018 рік 

6 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні 

програми ( для комплексних програм) 

міський бюджет 

 7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми , всього у тому числі: 

102,1 тис.грн 

7.1 кошти місцевого бюджету  102,1 тис.грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

І. Основна мета Програми 
 

 Основною метою Програми є виховання почуття патріотизму до рідної країни та міста, 

організація їх дозвілля у святкові дні, забезпечення умов для суспільної і культурної 

самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку 

різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, реалізацію комплексу освітніх, 

культурно-мистецьких програм і проектів для дітей та молоді, відродження, збереження і розвиток 

народних художніх промислів, увічнення пам'яті видатних діячів, розвиток історичних зон міста, 

висвітлення культурних заходів у засобах масової інформації. 
 

II. Завдання Програми 

 

Першочерговими завданнями Програми повинні стати: 

- створення особливого культурологічного простору для повноцінного розвитку духовності; 

- залучення громадян до активного культурного відпочинку; 

-  збереження народних традицій, свят та обрядів; 

- охорона пам'яток історії та культури, розвиток історичних зон міста Городня; 

- створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, 

творчого розвитку особистості; 

- увічнення пам'яті видатних діячів, діяльність яких пов'язана з містом. 
 

Перспективними завданнями Програми є: 

- виховання у людей необхідності спілкування між собою, почуття людяності і доброзичливого 

відношення один до одного; 

- виховання почуттів інтернаціоналізму і поваги до людей різних національностей; 

- зниження злочинності та випадків порушення громадського порядку; 

- забезпечення конституційного права на задоволення культурних потреб, підвищення рівня 

народної та професійної творчості, зростання культурного та мистецького потенціалу міста. 

 

IІІ. Орієнтовний перелік заходів, які передбачені для фінансування 

№ 

з/п 

Захід Засоби  

1. Державні свята: 

• Організація письмових 

привітань колективів установ, 

підприємств, організацій 

• Проведення урочистих зборів, 

вшанувань 

 

• Організація святкових 

концертів 

• Організація та проведення 

феєрверків 

• Організація вшанування вдома 

інвалідів ВВв, ветеранів війни та праці 

  

Вітальні листівки, конверти, марки 

 

 

Квіти, грамоти, рамки, листівки, запрошення, 

подарунки, прапори, корзини, вінки  на покладання 

до пам’ятників 

Запрошення артистів з інших міст  

 

Піротехнічне обладнання, оплата послуг 

піротехніків 

Харчові набори, квіти, подарунки 

2. Професійні свята: 

• Організація письмових 

привітань колективів установ, 

організацій, підприємств 

 

Вітальні листівки, конверти, марки, 

Грамоти, листи подяки, подарунки, рамки, квіти, 

грошові винагороди.  

3. Свята місцевого значення: 

• Організація привітання певних 

категорій населення 

• Організація підведення 

підсумків міських конкурсів 

• Преміювання за активну участь 

 

Вітальні листівки, листи подяки, грамоти, грошові 

винагороди, подарунки. 

Грамоти, подарунки, призи, рамки, квіти, прапори, 

грошові винагороди 

Грошові премії  



у всіх сферах життя міста   

 

4. Організація привітання громадян з 

особливими датами в житті та 

ювілеями 

Вітальні листівки, грамоти, квіти, подарунки, рамки, 

грошові винагороди. 

6 Вшанування видатних мешканців 

міста. 

Вітальні листівки, грамоти, квіти, подарунки, рамки, 

грошові винагороди. 

 

IV. Фінансування 

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних 

призначень на її виконання рішенням про міський бюджет на відповідний рік (рішенням про 

внесення змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету за 

рішенням виконавчого комітету міської ради. 

Обсяги фінансування Програми на 2018 рік складає 102,1 тис. грн. , протягом року сума 

може бути скоригована. 

 

V. Очікуваний результат. 
Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості та  сприятиме 

поліпшенню культурно-мистецького обслуговування населення міста, розвитку та підтримки 

творчих колективів, талановитої молоді, широке залучення дітей та підлітків до культурних 

надбань; підвищення рівня виконавської майстерності учасників аматорських колективів 

художньої творчості; проведення на високому професійному рівні культурно-мистецьких акцій в 

рамках відзначення загальнодержавних та міських свят. 


