
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2016                                                                                  №7/22-967
                                                                   м. Лиман

Про затвердження 

Програми відзначення  

державних та професійних 

свят, ювілейних дат, 

проведення фестивалів, 

конкурсів  та інших 

театралізованих, 

видовищних, культурних, 

масових заходів

Відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради на 

2017-2020 роки

     З  метою   належної  організації  відзначення  державних  та   професійних  свят,

ювілейних дат, проведення   фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, видовищ-

них, культурно-масових заходів відділом культури і туризму  Лиманської міської ради ,

керуючись Бюджетним  кодексом України,  наказом Міністерства фінансів України від

27.12.2001 р. № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження»,  ст. 26 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму відзначення  державних та професійних свят, ювілейних дат, 

      проведення фестивалів, конкурсів  та інших театралізованих, видовищних,              

культурних, масових заходів  відділу культури і туризму Лиманської міської ради    

на 2017-2020 роки (додається). 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати заходи, вказані

в Програмі, за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  міської  ради  з

питань охорони здоров’я,  освіти,  культури, фізичної культури та спорту,  справах



молоді та соціального захисту населення (Демидова) та заступника міського голови

Гамаюнову Ю. М.

Міський голова П.Ф. Цимідан



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                        №              _
                                                                   м. Лиман

Про затвердження 

Програми відзначення  

державних та професійних 

свят, ювілейних дат, 

проведення фестивалів, 

конкурсів  та інших 

театралізованих, 

видовищних, культурних, 

масових заходів

Відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради на 

2017-2020 роки

У З Г О Д Ж Е Н О

Заступник міського голови

Постійна  комісія  з  питань   планування,

фінансів,  бюджету,  соціально-економічного

розвитку,  інвестиційної  діяльності  та

регуляторної політики

Постійна комісія з питань  охорони здоров’я,

освіти,  культури,  фізичної  культури  та

спорту,  справах  молоді  та  соціального

захисту населення 

Фінансове управління міської ради

 

Ю.М. Гамаюнова

В.В. Андреєв

В.В. Демидова

Т.В. Пилипенко



Юридичний відділ                         

Секретар  міської ради

І.О. Шуляченко

Т.Ю. Каракуц





ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Лиманської 

міської ради

від ______________№____

ПРОГРАМА
відзначення  державних та професійних свят, ювілейних дат, 

проведення фестивалів, конкурсів  та інших 
театралізованих, видовищних, культурно-масових заходів

відділом культури і туризму 
Лиманської міської ради на 2017-2020 роки



Лиман
2017

ПАСПОРТ  
Програми відзначення  державних та професійних свят, ювілейних дат, 

проведення фестивалів, конкурсів  та інших театралізованих, видовищних, культурно-
масових заходів  відділом культури і туризму Лиманської міської ради на 2017-2020 роки

.
1. Ініціатор розроблення  програми Відділ культури і туризму Лиманської міської

ради

2. Дата,  номер  і  назва  розпорядчого
документа  органу  виконавчої  влади
про розроблення програм

3. Розробник програми Відділ культури і туризму Лиманської міської

ради

4. Співрозробники програми -

5. Відповідальний виконавець програми  Відділ культури і туризму Лиманської міської

ради

6. Учасники програми -

7. Термін реалізації програми 2017-2020 роки

8. Обсяги та джерела фінансування Бюджет міста 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2017-2020 роки

№ Джерела 

фінансування

Обсяг 

фінансування,

тис. грн

2017 р.

тис. грн

2018 р.

тис. грн

2019 р.

тис. грн

2020 р.

тис. грн

1 Бюджет міста    2899,5 1099,5 600,00 600,0 600,0

1099,5 600,0 600,0 600,0

1. Загальні положення

       Програма  відзначання державних свят,  ювілейних дат,  проведення фестивалів,

конкурсів та інших театралізованих, видовищних, культурних, масових заходів відділом

культури  і  туризму  Лиманської  міської  ради  на  2017-2020  рр.  (далі  –  Програма)

розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України,  наказу Міністерства фінансів

України від 27.12.2001 р. № 604 ”Про бюджетну класифікацію та її запровадження”,  ст..

26, 32 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”.

       Ця Програма  визначає основні напрямки використання коштів на проведення 

       Державних та професійних  свят, подій обласного і місцевого значення. На території

Лиманської  об’єднаної   громади  здійснюються  заходи,  пов’язані  з   відзначенням

мешканців  громади,  трудових  колективів,  які  досягли  високого  професіоналізму  і

визначних успіхів у виробничій, творчій та інших сферах діяльності,  зробили вагомий

внесок  у  створення  матеріальних  і  духовних  цінностей  або  мають  інші  заслуги,



вшановуються 100-річні ювіляри – мешканці громади, вшановується пам’ять видатних

людей.    Це  потребує  систематизації  таких  заходів,   виділення  бюджетних коштів  –

прийняття Програми. Програма дасть змогу планомірно розподілити кошти, охопити всі

сфери соціально-культурного життя громади, врахувати  конкретні потреби всіх верств

населення.

2. Визначення проблем,  на розв’язання  яких спрямована Програма

       Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована  Програма, є організація

високого  рівня  проведення  заходів  з  нагоди  свят  державного,  обласного,  місцевого

значення, урочистих заходів до пам’ятних дат та історичних подій, професійних свят та

інших  знаменних  дат,   організація  змістовного  дозвілля  мешканців  та  гостей  міста,

залучення  молоді  та  інших  верств  населення  до  суспільно  –  політичного  життя

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  ,  виховання  дітей  та  молоді  в  дусі

патріотизму  та  любові  до  рідного  краю,  своєї  Батьківщини,  створення  позитивного

іміджу міста та популяризації його економічного та культурного потенціалу

3. Мета,  завдання і заходи  Програми

       Метою Програми є

           - залучення різних верств населення до відзначення державних свят, пам’ятних

дат,  історичних  подій,  ювілейних  дат,  проведення  фестивалів,  конкурсів  та  інших

культурно-масових  заходів, вшанування пам’яті видатних людей;

           - збереження  історичних, національних традицій;

-  забезпечення  подальшого  розвитку  місцевого  самоврядування  як  одного  з

найбільш пріоритетних напрямів державної політики України,  реалізація гарантованого

ст.  140  Конституції  України  права  територіальної  громади  самостійно  вирішувати

питання місцевого значення в межах чинного законодавства;

-  забезпечення належної організації відзначення державних свят, пам’ятних дат,

історичних подій, ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших культурно-

масових   заходів,  вшанування  пам’яті  видатних  людей  Лиманської  ОТГ, зміцнення

взаєморозуміння,  громадської  злагоди,  утвердження  засад  української  державності,

взаємодії  органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та всіх

мешканців  територіальної  громади,   створення  позитивного  іміджу  громади   та

популяризації її економічного та культурного потенціалу.

Завдання Програми:
Основними  завданнями  Програми  є  створення  додаткових  організаційних,

фінансових і матеріальних умов для виконання мети Програми, а саме:  

- організаційно-технічне, фінансове забезпечення проведення заходів державного,

обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам’ятних дат та історичних подій,

заходів  місцевого  рівня -  проведення  Дня міста, сел і  селищ,   конкурсів,  фестивалів,

виставок тощо;

          - висвітлення  проведення  заходів засобами масової інформації;



          - проведення заходів по роботі з призовною молоддю;

-  прийняття  участі  у  заходах,  що проводяться  з  нагоди  професійних  свят,

привітання  трудових  колективів,  підприємств,  установ  та  організацій,  органів  влади,

депутатів  міської  ради  з  нагоди  державних та  професійних  свят,  а  також привітання

жителів міста з нагоди державних та релігійних свят, 100 річних ювілярів;

- нагородження переможців конкурсів, які проводяться відділом культури міської

ради;

-  проведення  заходів,  пов’язаних  з  підтримкою  міської  організації  ветеранів

Другої Світової війни, учасників бойових дій, сімей загиблих учасників бойових дій в

Афганістані,  чорнобильців,  у  зоні  проведення  антитерористичної  операції  на  сході

України.

 Заходи Програми:

1. Відзначення державних свят, визначних подій області та міста, які встановлені

актами Презедента України, Уряду України. 

2. Відзначення  обласних  та  міських  свят,  які  проводяться  відповідно  до

розпоряджень голови облдержадміністрації та розпоряджень міського голови.

3. Відзначення  ювілейних  дат  підприємств,  установ,  організацій,  творчих

колективів та окремих осіб, мешканців Лиманської ОТГ.

4. Відзначення  професійних  свят,  що  встановлені  відповідно  до  Указів

Президента України.

5. Організація  офіційних  прийомів,  зустрічей  делегацій,  презентацій,  відкриття

тематичних виставок, проведення ярмарків, фестивалів, конференцій, круглих

столів.

6. Придбання  бланків  Почесних  грамот,  Дипломів  і  Подяк  для  відзначення  та

заохочення підприємств, організацій, установ та окремих осіб.

7. Придбання цінних подарунків, сувенірів, продуктів харчування для урочистих

заходів та представницьких цілей.

8. Придбання квіткової продукції.

9. Придбання продукції для проведення Новорічних свят.

10. Обслуговування заходів транспортними засобами.

11. Виготовлення друкованої продукції.

Додаток №1 «Календарний план заходів державного, обласного, місцевого

значення, що проводяться відділом культури Лиманської міської ради у 2017-2020 

роках».

 

4. Шляхи і засоби, на розв’язання  яких спрямована Програма, обсяги та
джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

Реалізація  завдань  програми  є  можливою  шляхом  проведення  таких  основних

заходів:



-  підготовка  загального  кошторису  кожного  заходу  відповідно  до  пропозицій

структурних  підрозділів  відділу  культури міської  ради,  причетних  до  організації  та

проведення заходу;

- організація заходів, пов’язаних із відзначенням свят державного, обласного, місцевого

значення,  пам’ятних  дат,  історичних  подій,  ювілейних  дат,  проведення  фестивалів,

конкурсів та інших театралізованих, видовищних, культурно-масових заходів;

-  привітання   трудових  колективів підприємств,  установ  та  організацій  з  нагоди

професійних свят, мешканців-ювілярів;

- відзначення колективів  закладів культури, окремих осіб за  перемоги у міжнародних,

всеукраїнських, обласних конкурсах і місцевих фестивалях;

         Загальна  сума  для  реалізації  Програми  становить  2899,5 тис.  грн  згідно  з

орієнтовним  обсягом  фінансування  Програми на  організацію  та  проведення  заходів

державного, обласного, місцевого значення.

         Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а

також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством,  благодійних

внесків та спонсорської допомоги юридичних та фізичних осіб, тощо (орієнтовний обсяг

фінансування додається).

Програма виконується протягом 2017-2020 років.

5. Очікувані результати
       Виконання  Програми  буде  сприяти  підвищенню  патриотизму,  національної

свідомості,  соціальної  активності  жителів  міста,  покращенню економічного  стану   та

створенню позитивного іміджу міста  Лиман та Лиманської ОТГ.

6. Контроль за виконанням Програми

       Контроль за виконанням Програми здійснює  постійна комісія  з питань охорони

здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, справах молоді та соціального

захисту  населення  (Демидова)  з    метою  забезпечення  ефективного  і  цільового

використання  фінансових,  матеріально-технічних  та  інших  ресурсів  шляхом  розгляду

звітів  про  результати  виконання  Програми  та  узагальненого  висновку  про  кінцеві

результати Програми.

Програма розроблена 

відділом культури і туризму

Начальник відділу                                                                      Н. В. Роменська

             

Секретар міської ради                                                                Т. Ю Каракуц



                                                                                              Додаток 1

                                                                                              до рішення міської ради

                                                                                              від________№________

Календарний план заходів державного, обласного, місцевого
значення, що проводяться відділом культури Лиманської міської ради

 у 2017-2020 роках

№  
п/п НАЗВА ЗАХОДУ

  
 1 День Соборності України

2 День визволення Міста 

3 День виводу військ з Афганістану

4 Година памяті Небесної сотні

5 Проводи Масляної

6 8 Березня

7 День космонавтики

8 День Чорнобильскої трагедії 

9 Шоу програма Мис тинейджер

10 День памяті та примирення

11 Дит. фестиваль "Джерело талантів"

12 День вишиванки

13 День Перемоги

14 День Матері та сім"ї

15 Конкурс-рейтинг "Людина року 2016"

16 Міжнародний  день захисту дітей

17 3-я річниця визволення Міста

18 Свято "Полуниці"



19 День пям"яті та скорботи

20 День Конституції

21 Вшанування 100 річних ювілярів

22 День Незалежності, День прапора

23 День визволення Донбасу

24 350 рiчниця Мiста

25 День Партизанської слави

26 День захистника Вітчизни

27 Свято Козацькой слави

28 День визволення України

29 День працівників сільського господарства

30 День Гідності і Свободи

31 День пам'яті жертв Голодомору

32 День Збройних сил України (День Призовника)

33 Фестиваль народної творчості

34 День ліквідатора Чорнобильської трагедії

35 День смт Зарічне

36 День с. Рубці

37 День с.Терни

38 День сел. Ставки

39 День смт Дробишево

40 День смт Новоселівка

41 Свято м-ну Заводський

42 День с.Коровий Яр

43 День с.Торське

44 День с.Нове

45 День с. Крива Лука

46 День смт Ямпіль

47 День с.Олександрівка

48 День смт Ярова

49 День с. Шандриголово

50 День с. Діброва

51 День. с.Колодязі

52 День с.Рідкодуб

53 День с.Озерне

54 День підприємця

55 Конкурс «Підприємець року»

56 Новорічні свята




