
                                                                                                          
 

  

 

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
 

( двадцять четверта (42) сесія сьомого скликання) 

 

м. Городня 

від 06 серпня 2020 року 

Про затвердження змін до  

Програми розвитку культури  

на території Городнянської міської ради  

на 2020  рік   

 

 

Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», підпункту «в» пункту 5 частини 1 статті 90 Бюджетного кодексу 

України, Закону України «Про культуру» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного 

розвитку, міська рада:  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести та затвердити зміни до Програми розвитку культури на 2020  

рік в Городнянській міській раді, затвердженої рішенням двадцятої (38) сесії 

сьомого скликання від 23 грудня 2019 року «Про затвердження Програми 

розвитку культури на території Городнянської міської ради на 2020 рік»,  а 

саме: 

1.1. В Паспорті Програми цифри «15241,47» замінити на «15712,612»; 

1.2. Розділ IX «Орієнтовне ресурсне забезпечення» викласти в наступній 

редакції: 

 «IX. Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми 

 
Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується      Орієнтовна сума (тис.грн) 

          залучити на виконання програми 

 



Орієнтовний обсяг ресурсів бюджету ОТГ                       
                     загального фонду      14953,302 

Орієнтовний обсяг ресурсів бюджету ОТГ 

       спеціального фонду     759,310 

в т.ч. 

Орієнтовний обсяг капітальних видатків  

(бюджет розвитку)                                189,00 

 

Обсяг фінансування Програми на 2020 рік складає: 15712,612 тис. грн., 

протягом року може бути скоригована за рішенням сесії міської ради.  

1.3. Доповнити Програму додатком (додається) 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку, 

комісію по культурі, спорту, освіті та роботі з молоддю. 

 

 

Міський голова      А.І.Богдан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 до рішення двадцять четвертої (42)  

сесії сьомого скликання 

від 06 серпня 2020  року 

«Про затвердження змін до  

Програми розвитку культури  

 на території Городнянської міської ради 

на 2020 рік 
 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2020  РІК 

Місяць Заходи Потреби В тому числі 

інші заходи 

Кошторис 

Січень 1.Колядування 

закладами міста 

 

2. Концертно-

розважальний 

захід «Різдвяні 

зустрічі» МБК 

 

3. Щедрування 

закладами міста  

 

4. Фестиваль 

«Сяйво Різдва» 

 

5.День Соборності 

України (місто та 

20 СКЗ) 

 

6. День пам’яті 

жертв Голокосту 

(місто та 20 СКЗ) 

 

7. День пам’яті 

Героїв Крут (місто 

та 20СКЗ) 

 

Товари для оформлення 

сцени, автопослуги, 

хлопавки, подарункові 

сувеніри, свічки, квіти  

1. Концертно-

розважальний 

захід «Різдвяна 

історія» МБК 

 

2.День 

Соборності 

України  

 

3. День пам’яті 

Героїв Крут  

 

 

Лютий 8. День святого 

Валентина (місто 

та 20 СКЗ) 

 

9. День пам’яті 

Небесної Сотні  

 

10. День учасників 

бойових дій на 

території інших 

держав 

(Афганістан) 

 

Товари для оформлення 

сцени, автопослуги,  

хлопавки, подарункові 

сувеніри, свічки,  

квіти зрізані,   

рамки, грамоти 

4. День святого 

Валентина  

 

5. День 

учасників 

бойових дій на 

території інших 

держав 

(Афганістан) 

 

 

  

 



Березень 11. КВК 

 

12. Міжнародний 

жіночий день  

(концертні  

програми місто та 

20 СКЗ)) 

 

13. Виставка 

малюнків до 

Шевченківських 

днів 

(Городнянська 

школа мистецтв) 

 

14. Виставка 

малюнків 

художньої студії 

«Весна» МБК 

 

15. Народні 

гуляння 

«Масляна»  

Театральне дійство 

Концертна 

програма 

 

16. Фестиваль 

млинців 

 

Товари для оформлення 

сцени, автопослуги, 

хлопавки, подарункові 

сувеніри, квіти зрізані,  

рамки, дипломи, оренда 

сценічних костюмів, друк 

постера та афіш 

6. Міжнародний 

жіночий день 

7. Народні 

гуляння 

«Масляна»  

 

 

Квітень 17. Конкурс 

«Квітневі 

проліски» МБК 

 

 

18. Благодійний 

концерт  

 

 

19. Концертні 

програми    

 

20. День 

Чорнобильської 

трагедії (місто та 

20 СКЗ) 

 

 

Автопослуги, грамоти, 

квіти зрізані, рамки, 

дипломи, друк постера та 

афіш,  свічки, 

8. День 

Чорнобильської 

трагедії  

 

Травень 21. День пам’яті та 

примирення (місто 

та 20 СКЗ) 

Автопослуги, грамоти, 

квіти зрізані, рамки, 

дипломи, друк постера та 

9. День пам’яті 

та примирення  

 

 



 

22. День перемоги 

над нацизмом у 

Другій світовій 

війні (місто та 20 

СКЗ) 

 

23. Виставка робіт 

«Пасхальні 

фантазії» МБК 

 

24. Фестиваль-

конкурс «Родинна 

скарбниця» МБК 

 

25. Виставка  робіт 

народних умільців 

(учасники 

фестивалю)МБК 

 

26. Звітний 

концерт ГШМ            

 

афіш,  товари для 

оформлення сцени, свічки, 

подарункові сувеніри 

 

10. День 

перемоги над 

нацизмом у 

Другій світовій 

війні  

 

 

 

 

 

11. Фестиваль-

конкурс 

«Родинна 

скарбниця» 

МБК 

 

 

Червень 

27.  День захисту 

дітей 

 (місто та 20 СКЗ) 

 

28. День скорботи 

та вшанування 

пам’яті жертв 

війни в Україні 

(місто та 20СКЗ) 

 

29. Показ 

мультфільмів для 

дітей  

 

30. День 

Конституції 

України (місто та 

20 СКЗ) 

 

31. Участь в 

обласному 

фестивалі ім. В. 

Полевика м. 

Сновськ 

 

 

32. Фестиваль 

«SUMMER FEST» 

 

Автопослуги, грамоти, 

квіти зрізані, рамки, 

дипломи, друк постера та 

афіш,  товари для 

оформлення сцени, свічки, 

подарункові сувеніри, 

канцтовари для проведення 

майстер-класів, оренда 

сцени,рекламна продукція,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  День 

захисту дітей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. День 

Конституції 

України  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Фестиваль 

«SUMMER 

 



(Парк культури та 

відпочинку) 

 

 

 

 

 

 

FEST» (Парк 

культури та 

відпочинку) 

 

 

Липень 

 

33. Народні 

гуляння до свята 

Івана Купала  

 

34. Дні села (20сіл 

Городнянської 

міської ради) 

 

35. Концертний 

виїзд до смт. 

Сосниця  оркестр 

МБК «GOROD 

BAND» 

 

36. Концертний 

виїзд до м. 

Корюківка оркестр 

МБК «GOROD 

BAND» на День 

міста. 

 

 

 

 

Автопослуги, грамоти, 

квіти зрізані, рамки,  друк 

постера та афіш,  товари 

для оформлення сцени, 

подарункові сувеніри, 

канцтовари для проведення 

майстер-класів, рекламна 

продукція 

15. Народні 

гуляння до 

свята Івана 

Купала 

 

16. Дні села (20 

сіл) 

Городнянської 

міської ради) 

 

 

          

Серпень 

37. День прапора 

України (місто та  

20 СКЗ) 

38.«Єдина родина 

Чернігівщини» 

 

39. День 

Незалежності 

України (місто та 

20СКЗ) 

 

40. День пам’яті 

загиблих 

учасників АТО  

41. Літні музичні 

вечори на 

території 

Городнянської МР 

42. Молодіжні 

конкурсно-

розважальні 

 

Автопослуги, грамоти, 

квіти зрізані, рамки,  друк 

постера та афіш,  товари 

для оформлення сцени, 

канцтовари для проведення 

майстер-класів, рекламна 

продукція 

 

17. День 

прапора 

України  

18. День 

Незалежності 

України  

 

 



заходи 

 

           

Вересень 

43. День 

підприємця 

 

44. День Громади 

 

45. День 

українського кіно 

(показ фільмів в 

залі МБК) 

 

46. День міста 

Городні     

      (Соборна 

площа) 

 

47. Виставки 

народних майстрів  

 

48. Фестиваль  

   «Дранік-Фест» 

 

49. Виставки  

в історико-

краєзнавчому 

музеї 

 

50. Концертна 

програма  

 

51. Організація 

концертної 

програми 

(запрошення 

артиста естради) 

 

 

Автопослуги, грамоти, 

квіти зрізані, рамки,  друк 

постера та афіш,  товари 

для оформлення сцени, 

канцтовари для проведення 

майстер-класів, рекламна 

продукція, оренда сцени 

19. День 

українського 

кіно 

20. День міста 

Городні     

 

 

           

Жовтень 

52. День музики 

(ГШМ) 

 

53. День похилого 

віку (концертна 

програма) 

 

54. День 

працівників освіти 

(концертна 

програма) 

 

 

Автопослуги,грамоти, 

квіти зрізані, рамки,  друк 

постера та афіш,  товари 

для оформлення сцени 

21. День 

Захисника 

України, День 

Козацтва 

 



55. День 

Захисника 

України, День 

Козацтва 

(концертна 

програма) (місто 

та 19 СКЗ) 

 

           

Листопад 

56. День 

працівників 

культури та 

аматорів 

народного 

мистецтва (місто 

та 20 СКЗ) 

 

57. День 

працівників 

сільського 

господарства 

(місто та 20 СКЗ) 

 

58. День Гідності 

та Свободи  

 

59. День пам’яті 

жертв голодоморів  

 

 

Автопослуги,грамоти, 

квіти зрізані, рамки,  друк 

постера та афіш,  товари 

для оформлення сцени 

22. День 

працівників 

культури та 

аматорів 

народного 

мистецтва 

 

 

23. День 

працівників 

сільського 

господарства 

 

24. День 

Гідності та 

Свободи 

 

25. День пам’яті 

жертв 

голодоморів 

 

           

Грудень  

60. День 

самоврядування  

 

61. День Збройних 

сил України  

 

62. День 

вшанування 

учасників 

ліквідіції наслідків 

аварії на ЧАЕС 

 

63. Благодійний 

концерт по збору 

коштів на 

лікування 

 

64. Гала-концерт 

народних та 

зразкових 

колективів  

 

Автопослуги, грамоти, 

квіти зрізані, рамки,  друк 

постера та афіш,  товари 

для оформлення сцени, 

подарункові сувеніри, 

цукерки, оренда костюмів, 

ялинкові прикраси 

26. День 

Збройних сил 

України 

 

 

 

 

 

27. День 

вшанування 

учасників 

ліквідіції 

наслідків аварії 

на ЧАЕС 

 

 

 

28.Святкування 

Дня Святого 

Миколая 

 

 

 



65. Святкування 

Дня Святого 

Миколая (місто та 

20 СКЗ) 

 

66. Відкриття 

головної ялинки 

громади (місто та 

20 СКЗ) 

 

67. Концертна 

програма ГШМ  та 

МБК «За мить до 

Різдва» 

 

68. Новорічні 

ранки (місто та 20 

СКЗ) 

 

 

 

 

 

29. Відкриття 

головної ялинки 

громади 

 

 

 

 

 

 

30. Новорічні 

ранки 

 Загалом     513 

заходів 

 Загалом 47 

заходів 

 

 

 


