
                

 

 

 

УКРА ЇНА 
 

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

( тринадцята(31)сесія сьомого скликання) 

 

 

від 26 березня 2019 року 

м. Городня 

 

Про внесення змін до 

Програми  розвитку культури  на 2019 рік  на території   

Городнянської  міської  ради 

 

В зв’язку з внесенням змін до міського бюджету на 2019 рік, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, планування, 
фінансів та соціально-економічного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 
 

1. Внести зміни до Програми розвитку культури на 2019 рік  на території  

Городнянської  міської ради, затвердженої рішенням  Городнянської міської ради 

від 22 грудня 2018 року «Про затвердження Програми розвитку  культури на 2019 

рік  на території  Городнянської  міської ради »,  а саме:  

1.1. п. 1 розділу VІI. «Заходи з виконання Програми»  викласти у наступній  

редакції 

1. Культурно-мистецькі заходи. 

Організація 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,  культурно-мистецьких програм і проектів для дітей,  молоді та 

дорослого покоління. 

Завдання: підвищення рівня масового відпочинку та культурно-

просвітницької роботи на території громади, розвиток та популяризація 

національної культури, національних звичаїв та обрядів,  забезпечення реалізації 

на території міста державної політики у сфері культури, створення максимально 

сприятливих умов для культурного дозвілля жителів його гостей. 

 

 

 



Перелік заходів 

Місяць Заходи  Потреби  

Січень  

 

Концертно-розважальний захід 

«Різдвяні зустрічі» 

 

 

 

День Соборності України 

 

День пам’яті Героїв Крут 

 

Товари для оформлення сцени,  

автопослуги, хлопавки,  

подарункові сувеніри. 

 

Свічки, квіти, автопослуги 

 

Свічки, квіти, автопослуги  

Лютий День Святого Валентина 

 

 

 

День учасників бойових дій на 

території інших держав. 

Товари для оформлення сцени,  

автопослуги, хлопавки,  

подарункові сувеніри. 

 

Свічки, квіти, автопослуги,  рамки, 

грамоти, подарункові сувеніри. 

 

Березень 

 

Міжнародний жіночий день 

 

 

 

 

Народні гуляння «Масляна» 

 

 

 

Товари для оформлення сцени,  

автопослуги, хлопавки,  

подарункові сувеніри, квіти, оренда 

сценічних костюмів, друк афіш. 

 

Подарункові сувеніри,  

автопослуги, товари для 

оформлення сцени, оренда 

сценічних костюмів, друк афіш. 

Квітень  День  Чорнобильської трагедії Свічки, квіти, автопослуги, рамки, 

грамоти, подарункові сувеніри. 

Травень День пам'яті та примирення 

 

День перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні  

 

 

 

 

Фестиваль-конкурс «Родинна 

скарбниця» 

Автопослуги, товари для 

оформлення сцени, квіти, 

подарункові сувеніри, свічки, 

рамки, грамоти, друк постера, афіш. 

 

 

 

 

 

 

Автопослуги, рамки, дипломи, 

квіти, подарункові сувеніри, товари 

для оформлення сцени, друк 

постера, афіш. 

Червень День захисту дітей 

 

 

 

День Конституції  України 

 

 

Фестиваль «СаммерФест» 

Подарункові сувеніри, канцтовари 

для майстер-класів, автопослуги, 

рамки, дипломи, друк афіш. 

 

Товари для оформлення сцени, 

рамки, грамоти, автопослуги 

 

Оренда  сцени, товари для 

оформлення сцени, рекламна 



продукція, автопослуги, квіти, 

рамки, дипломи, канцтовари для 

майстер-класів, друк постера, афіш.  

 

Липень  Народні гуляння до свята «Івана 

Купала» 

Товари для оформлення сцен у 

клубних закладах, автопослуги, 

подарункові сувеніри, канцтовари 

для майстер-класів. 

Серпень День Прапора України 

 

День Незалежності України 

Товари для оформлення сцени, 

рамки, грамоти, автопослуги, 

канцтовари для проведення 

майстер-класів, друк постера, афіш. 

Вересень День Українського Кіно 

 

День міста Городні 

Друк постера, афіш, автопослуги 

 

Оренда сцени,  товари для 

оформлення сцени, рамки, грамоти, 

автопослуги, канцтовари для 

проведення майстер-класів, 

подарункові сувеніри, друк 

постерів, буклетів, афіш. 

Жовтень  

День Захисника України. 

Рамки, дипломи, квіти, авто 

послуги, подарункові сувеніри, 

товари для оформлення сцени, друк 

постера, афіш.   

Листопад День працівників культури та 

аматорів народного мистецтва 

 

 

 

День працівників сільського 

господарства 

 

 

День Гідності та Свободи  

 

 

День пам’яті жертв голодоморів 

 

Товари для оформлення сцени, 

рамки, грамоти, автопослуги, 

подарункові сувеніри, квіти 

 

Автопослуги, квіти, рамки, 

грамоти, подарункові сувеніри. 

 

Свічки, квіти, автопослуги, товари 

для оформлення сцени. 

 

 Свічки, квіти, авто послуги, товари 

для оформлення сцени. 

Грудень День Збройних Сил України 

 

 

 

 

День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 

 

Святкування Дня Святого 

Миколая 

 

 

 

  

Відкриття головної ялинки 

 

Рамки, дипломи, квіти, 

автопослуги, подарункові сувеніри, 

товари для оформлення сцени, друк 

постера, афіш.  

 

Рамки, дипломи, квіти, 

автопослуги, подарункові сувеніри, 

товари для оформлення сцени, 

свічки. 

 

Подарункові сувеніри, подарункові 

набори, автопослуги,товари для 

оформлення сцени, канцтовари для 

проведення майстер-класів, оренда 

костюмів, друк постера, афіш.  

 

Автопослуги, товари для 

оформлення сцени, подарункові 



 

Кошторис витрат, необхідних для реалізації конкретного заходу 

визначається рішенням виконавчого комітету в межах виділених бюджетних 

асигнувань. 

 

Очікуваний результат: 
 Створення сприятливого культурного середовища  для розвитку талановитої 

молоді та самовираження дорослого покоління. 

 

1.2. Викласти пункти 6,7  поспорту програми в наступній редакції: 

 ресурсів, необхідних для  

 реалізації програми, всього в  

 т.ч.  

7 коштів міського бюджету 12672,9 тис. грн. 

 

1.3. Розділ V. Фінансове забезпечення Програми та етапи її реалізації 

викласти у наступній редакції :  

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 . 

1.4. Доповнити новим розділом такого змісту:   

ІX Орієнтовне  ресурсне  забезпечення  програми   

Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Орієнтовна сума (тис. грн) 

Орієнтовний обсяг ресурсів бюджету ОТГ без  

капітальних видатків 

12333,9 

Орієнтовний обсяг  капітальних видатків 339,0 

  

   

2. Фінансовому відділу Городнянської міської ради  врахувати обсяги 

фінансування щодо забезпечення реалізації  Програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2019 рік 

  

 

 

 

 

 

 

Новорічні ранки 

сувеніри, подарункові набори, 

хлопавки, ялинкові прикраси на 

клубні заклади,  друк постера, 

афіш.  

 

 

Подарункові сувеніри, подарункові 

набори, автопослуги,товари для 

оформлення сцени, канцтовари для 

проведення майстер-класів, оренда 

костюмів, друк постера, афіш.  



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного 

розвитку . 

 

Міський голова А.І. Богдан 


