
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 
                                                                                  №            . 

м. Лиман 

 

Про внесення змін до 

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 

2021- 2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 

24.12.2020 №8/3-60 та 

затвердження в новій редакції 

 

З метою належної організації бюджетного процесу та забезпечення виконання 

бюджету Лиманської міської територіальної громади у 2021 році, враховуючи зміни в 

частині уточнення планових показників по доходах та видатках на розвиток галузі 

культури і туризму Лиманської міської територіальної громади, внесені рішеннями 

Лиманської міської ради від 17.06.2021 №8/10-1374 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2020 №8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської територіальної 

громади на 2021 рік», від 17.06.2021 №8/10-1372 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2020 №8/3-72 «Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік», 

керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до 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 2021 - 2023 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 24.12.2020 №8/3-60 (далі - Програма), саме: 

 1.1.  розділ 9 Паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми»: 



 1.1.1. цифру «3300,00 тис. грн.» змінити на цифру «3083,67 тис. грн.»; 

 1.2. абзац 4 розділу 3 викласти у новій редакції: 

  «Загальна сума для реалізації Програми становить 3083,67 тис. грн. 

 відповідно до ресурсного забезпечення Програми (додаток 1) та може 

 змінюватися при внесенні змін до бюджету Лиманської ОТГ». 

  1.3. додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми»: 

 1.3.1. в підрозділі «Обсяг фінансування, тис. грн.» цифру «3300,00» 

змінити на цифру «3083,67»; 

 1.3.2. в підрозділі «2021 рік, тис. грн.» цифру «1000,00» змінити на 

цифру «783,67». 

2. 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 2021 - 2023 роки у новій редакції (додається).  

3. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати заходи, 

вказані в Програмі, за рахунок коштів бюджету Лиманської міської 

територіальної громади.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з 

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

справах молоді та соціального захисту населення (Ребров), з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Вінничук) та заступника 

міського голови Афоніна Ю. А. 

 

 

 

 

Міський голова        О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Лиманської міської ради 

від _____________  № __________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

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 2021-2023 роки 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиман 



ПАСПОРТ 

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 2021-2023 роки (далі – Програма) 
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Виконавчий комітет Лиманської міської 

ради Донецької області 
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Відділ культури і туризму Лиманської 

міської ради Донецької області 
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Відділ культури і туризму Лиманської 

міської ради Донецької області 
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Відділ культури і туризму Лиманської 

міської ради, фінансове управління 

Лиманської міської ради, установи і 

заклади культури і туризму Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

(далі – Лиманської ОТГ) 
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2021-2023 роки 

 

Е

та

п

и 

в

ик

о

на

н

н

я 

П

р

ог

ра

м

и 

І етап – 2021 рік 

ІІ етап – 2022 рік 

ІІІ етап – 2023 рік 
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Забезпечення подальшого розвитку 

місцевого самоврядування як одного з 

найбільш пріоритетних напрямів 

державної політики України, зміцнення 

взаєморозуміння, громадської злагоди, 

утвердження засад української 
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державності, взаємодії органів 

місцевого самоврядування, органів 

самоорганізації населення та всіх 

мешканців територіальної громади, 

створення позитивного іміджу громади 

та популяризації її економічного та 

культурного потенціалу шляхом 

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 та національних 

традицій. 

 

П

ер

ел

ік 

б

ю

д

ж

ет

ів

як

і 

бе

ру

ть 

у

ча

ст

ь 

у 

в

ик

о

на

н

ні 

п

р

ог

ра

м

и 

Бюджет Лиманської ОТГ 
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3083,67 тис. грн. 
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Забезпечено реалізацію конституційних 

прав і свобод людини, що є головним 

обов’язком держави. 

- Підвищено рівень довіри 

громадськості до органів місцевого 

самоврядування через здійснення 

соціальних інвестицій у людський 

потенціал. 

- Підвищено рівень патріотизму, 

національної свідомості, соціальної 

активності жителів Лиманської ОТГ. 

- Покращено економічний стан та 

створено позитивний імідж міста 

Лиман та Лиманської ОТГ. 
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Координація роботи, спрямованої на 

здійснення заходів щодо виконання 

Програми, проведення моніторингу, 

аналізу стану їх виконання 

покладається на відділ культури і 

туризму Лиманської міської ради в 

частині делегованих повноважень. 

Загальний контроль за реалізацією 

Програми здійснюють постійні комісії 

міської ради з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, фізичної культури та 

спорту, справах молоді та соціального 

захисту населення, з питань 

планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та 

регуляторної політики. 

 

1. Загальні положення 

 

Найвищою цінністю кожної держави є людина з її інтелектуальними та фізичними 

здібностями, які проявляються у щоденній трудовій діяльності. Своєчасне визнання 

професійної майстерності, особистого внеску у створення матеріальної та духовної 

культури сьогодення, підтримка активної життєвої позиції, пошана багаторічної 



сумлінної праці є важливим стимулом для зміцнення духовного та психічного 

здоров’я, покращення матеріального добробуту, підвищення продуктивності праці, 

усвідомлення власної причетності у розбудові та зміцненні економічної, соціальної, 

культурної,  громадської та інших сфер суспільного життя громади.  

Найкращою оцінкою трудових та творчих здобутків як окремих 

працівників,  так і колективів підприємств, установ, закладів міста, організацій всіх 

форм власності, об’єднань громадян, творчих та інших спілок є відзначення 

державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам’ятних та знаменних 

дат і подій. 

Програма відзначання державних та професійних свят, ювілейних дат, 

проведення фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, видовищних, культурних 

масових заходів відділу культури і туризму Лиманської міської ради на 2021-2023 

роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного 

кодексу України, Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Статуту 

Лиманської ОТГ, Стратегії розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року тощо. Програма 

визначає основні напрямки використання коштів на проведення державних та 

професійних свят, подій обласного і місцевого значення.  

 

 Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Лиманська об’єднана територіальна громада відповідно до встановленого 

порядку бере участь у відзначенні свят, подій державного і обласного значення. На 

території 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 асигнувань з 

бюджету Лиманської ОТГ на виконання заходів  Програми.  

Програма дасть змогу охопити всі сфери соціально-культурного життя громади, 

врахувати конкретні потреби всіх верств населення, можливість організації 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 громади та 

популяризації її економічного та культурного потенціалу. 

 

2. Мета Програми 

Метою Програми є: 

- 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; 



- 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 тощо; 

- 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; 

- зміцнення авторитету органів місцевого самоврядування та органів 

державної влади України. 

 

 

3. Обгрунтуваня шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та  

джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 Проведення заходів, передбачених Програмою, направлене на сприяння 

консолідації та розвитку української нації шляхом залучення жителів громади до 

заходів гуманітарної політики та зі збереження національної пам’яті, популяризацію 

заходів з українського державотворення, у тому числі, пов’язаних з Лиманською ОТГ 

та її жителями; врахування громадської думки під час панування, проведення та 

інформаційної підтримки заходів, суспільне визначення внеску громадян, колективів, 

підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства у створення 

матеріальної та духовної культури області, забезпечення комунікації жителів області, 

органів влади, територіальних громад з керівництвом держави, представників Уряду, 

центральних органів виконавчої влади, презентацію соціально-економічного, науково-

технічного, суспільно-політичного потенціалу, підтримку офіційних, бізнесових, 

освітніх та культурних контактів з іноземними державами тощо.  

Реалізація завдань Програми є можливою шляхом проведення таких основних 

заходів: 

- підготовка загального кошторису кожного заходу відповідно до пропозицій 

закладів та установ культури підпорядкованих відділу культури і туризму 

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, видатних осіб громади, учасників 

конкурсів; 

- відзначення колективів закладів культури, окремих осіб за перемоги у 

міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах і місцевих фестивалях. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Лиманської 

ОТГ та інших джерел не заборонених чинним законодавством. Обсяги фінансових 

ресурсів бюджету Лиманської ОТГ та напрями їх використання визначаються в 

залежності від їх потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог 

Бюджетного кодексу України. Фінансування на поточний рік здійснюється згідно 

«Календарного плану Програми», що затверджується міським головою щорічно. 



Загальна сума для реалізації Програми становить 3083,67 тис. грн. відповідно 

до ресурсного забезпеченням Програми (додаток 1) та може змінюватися при внесенні 

змін до бюджету Лиманської ОТГ. 

Програма виконується протягом 2021-2023 років. 

 

 4. Перелік завдань, заходів та напрямків діяльності 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 і 

туризму Лиманської 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,  у зоні проведення Операції 

Об’єднаних сил на Донбасі. 

 Для виконання мети Програми заплановані основні заходи: 

1. Організація, проведення та інформаційний супровід заходів з нагоди 

відзначення державних свят, визначних подій в історії держави, області та 

громади, заходів зі збереження національної пам’яті, заходів, встановлених 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України, Статутом Лиманської ОТГ тощо. 

2. Відзначення заходів та подій, які проводяться відповідно до нормативно-

розпорядчих документів центральної виконавчої влади та обласної 

державної адміністрації та міської ради. 

3. Відзначення професійних свят, ювілейних дат підприємств, установ, 

організацій, творчих колективів та окремих осіб, мешканців Лиманської 

ОТГ тощо. 

4. Відзначення у населених пунктах Лиманської ОТГ місцевих свят, заходів та 

подій, які проводяться відділом культури і туризму Лиманської міської ради. 

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

тематичних виставок, проведення ярмарків, фестивалів, конференцій, 

круглих столів, конкурсів, тощо із врученням цінних подарунків та 

сувенірів. 

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

підприємств, установ, організацій, творчих колективів та окремих осіб, 

мешканців Лиманської ОТГ. 



7. Придбання цінних подарунків, сувенірів, солодких подарунків для 

урочистих заходів та представницьких цілей. 

8. Придбання квіткової продукції та композицій на період проведення заходів. 

9. Придбання сценічного одягу та взуття для проведення заходів. 

10. Обслуговування заходів транспортними засобами.  

11. Виготовлення друкованої продукції, банерів, афіш, тощо.  

12. Придбання прикрас для сцени, залу, місця проведення заходу.  

13. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення 

заходу, обладнання та предметів довгострокового користування.  

14. Послуги з організації заходів. 

15. Послуги ведучих та артистів. 

16. Послуги з харчування на період проведення заходу. 

17. Послуги з доступу до території проведення місця заходу, оренда місця 

проведення заходу. 

18. Оренда сцени, звукової та звукопідсилючої апаратури, тощо. 

19. Нарахування податку з доходів фізичних осіб та військового збору на 

вручені подарунки, які підлягають оподаткуванню згідно чинного 

законодавства.  

З метою повноцінного та якісного виконання Програми визначено основні 
напрямки діяльності, а саме: 

- національна, регіональна та кадрова політика з відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заходів соціально-економічного та соціально-

політичного спрямування; 

- представницькі заходи, іміджеві заходи, просування економічного та 

гуманітарного потенціалу громади в Україна та за її межами. 

План заходів виконання Програми зазначено в додатку 2.  

 

5. Очікувані результати 

Виконання Програми буде сприяти: 

- підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності 

жителів громади, покращенню економічного стану та створенню позитивного іміджу 

міста Лиман та всієї Лиманської ОТГ; 

- забезпеченню реалізації конституційних прав і свобод людини, що є 

головним обов’язком держави, визнання її життя і здоров’я, честі і гідності найвищою 

соціальною цінністю; 

- покращенню психологічного клімату у трудових колективах, 

знаходженню дієвих механізмів підвищення професійних показників у роботі, 

зростання авторитету як окремих працівників, так і колективів у цілому; 

- підвищенню рівня довіри громадськості до органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування через здійснення соціальних інвестицій у людський 

потенціал.  

 

6. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

 6.1. Координація роботи, спрямованої на здійснення заходів щодо виконання 

Програми, проведення моніторингу, аналізу стану їх виконання покладається на відділ 

культури і туризму Лиманської міської ради в частині делегованих повноважень. 

 

 Загальний контроль за реалізацією Програми здійснюють постійні комісії 

міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, 



справах молоді та соціального захисту населення, з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної 

політики 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. 

 

Програму відзначання державних та професійних свят, ювілейних дат, 

проведення фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, видовищних, культурних 

масових заходів відділу культури і туризму Лиманської міської ради на 2021-2023 

роки розроблено відділом культури і туризму Лиманської міської ради 

 

Начальник відділу        Н. В. Роменська 

 

Секретар міської ради        Н.В. Ляшко 

 

Додаток 1 

до 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 2021-2023 роки 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми  

відзначання державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення 

фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, видовищних, культурних 

масових заходів  

відділу культури і туризму Лиманської міської ради на 2021-2023 роки 

 

№ 

Джерела 

фінансуван
ня 

Обсяг 

фінансуван
ня, тис. грн. 

 

рік, тис. 

грн. 

 

рік, тис. 

грн. 

 

рік, тис. 

грн. 

      

 

 

Бюджет 

Лиманської 

ОТГ 

 

    

РАЗОМ     

 

 

Ресурсне забезпечення Програми відзначання державних та професійних свят, 

ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, 

видовищних, культурних масових заходів відділу культури і туризму Лиманської 

міської ради на 2021-2023 роки розроблено відділом культури і туризму міської ради. 



 

 

 

Начальник відділу        Н. В. Роменська 

 

Секретар міської ради        Н.В. Ляшко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до 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 2021-2023 роки 

 

 

План заходів виконання 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 2021-2023 роки 

 

Участь у відкритому фестивалі-конкурсі вертепників

День Соборності України 

День пам’яті Героїв Крут 

День визволення міста від фашистських загарбників

День вшанування учасників бойових дій на території

День пам’яті Небесної сотні 

«Масниця» 

8 Березня 

Конкурс читців «Шевченкове слово» 

Всесвітній день авіації та космонавтики 

Міжнародний День пам’яті Чорнобиля. 

День пам’яті та примирення в Україні 

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій 

Дитячий фестиваль «Джерело талантів» 



Участь у масовому святі до Дня Європи «Європа

День вишиванки 

День Матері та сім’ї 

Конкурс - рейтинг «Людина року» 

Міжнародний день захисту дітей 

День визволення міста Лиман від сепаратистських

День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої

Мітинг з нагоди перепоховання решток загиблих

День Конституції України 

Вшанування 100 річних ювілярів 

День Державного Прапору України 

День Незалежності України 

Участь у культурно-мистецькій акції та виставці

Україною в серці» 

Участь у відкритому фестивалі-конкурсі хореографічного

Свято Кольорових фарб 

Свято мильних бульбашок 

День визволення Донбасу від фашистських загарбників

День міста Лиман 

День Партизанської слави 

День захисника України 

Конкурс «Українкою я народилася» 

День визволення України від фашистських загарбників

День працівників сільського господарства України

День Гідності і Свободи 

День пам’яті жертв Голодоморів 

День Збройних Сил України 

Фестиваль народної творчості 

День вшанування учасників ліквідації наслідків

День смт Зарічне 

День с. Рубці 

День с. Терни 

День сел. Ставки 

День смт Дробишево 

День смт Новоселівка 

День мікрорайону «Заводський» 

День мікрорайону «Східний» 

День мікрорайону «Північний» 

День с. Коровий Яр 

День с. Торське 

День с. Нове 

День с. Крива Лука 

День смт Ямпіль 

День с. Олександрівка 

День смт Ярова 

День с. Шандриголово 



День с. Діброва 

День с. Озерне 

День с. Рідкодуб 

День с. Колодязі 

День с. Лозове 

День с. Закітне 

День с. Яцьківка 

День с. Зелена Долина 

Участь в історико-культурному фестивалі «Дике

Новорічні свята 

День українського добровольця 

День визволення населених пунктів Лиманської

День с. Карпівка 

День пам’яті захисників України, які загинули в

Свято Трійці 

День працівників соціальної сфери України 

Участь у відкритому фестивалі сучасного мистецтва

 

 

План заходів виконання Програми відзначання державних та професійних свят, 

ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, 

видовищних, культурних масових заходів відділу культури і туризму Лиманської 

міської ради на 2021-2023 роки розроблено відділом культури і туризму міської ради. 

 

 

 

Начальник відділу        Н. В. Роменська 

 

Секретар міської ради        Н.В. Ляшко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Техніко-економічне обґрунтування 

 внесення змін до ресурсного забезпечення Програми  

відзначання державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення 

фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, видовищних, культурних 

масових заходів відділу культури і туризму Лиманської міської ради  

на 2021-2023 роки (далі – Програма) 

 

 З метою приведення у відповідність обсягів запланованих бюджетних 

призначень до фактичного обсягу використаних бюджетних коштів на виконання 

Програми за результатами роботи відділу культури і туризму міської ради у 2021 році, 

враховуючі ситуацію яка склалася у країні із загрозою розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, запровадженням карантинних обмежень на всій 

території України, встановлення обмежень на проведення культурно-масових заходів, 

проведення перестановки бюджетних призначень на розвиток культури і туризму на 

території Лиманської міської територіальної громади (зменшення запланованих 

бюджетних призначень на фінансування Бюджетної програми - код програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 1014082 «Інші заходи в 

галузі культури і мистецтва»), враховуючи рішення постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики та рішення Лиманської міської ради від 

17.06.2021 №8/10-1374 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 

№8/3-75 «Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік», від 

17.06.2021 №8/10-1372 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 

№8/3-72 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік» внесення змін до 

ресурсного забезпечення Програми є дуже важливим та актуальним.  

Перестановка бюджетних призначень має цільове спрямування, а саме: 

• Поточний ремонт «Улаштування підвісної стелі Армстронг у нежитловій 

будівлі, адміністративного корпусу за адресою: Донецька область, м. 

лиман, вул. Деповська, буд.2в» (музична школа) у сумі 116,33 тис. грн.; 

• Закупівля електричної енергії на потреби закладів та установ галузі 

культури і туризму, підпорядкованих відділу культури і туризму міської 

ради у сумі 100,00 тис. грн. 

У зв’язку з зазначеним, загальний обсяг фінансування передбачений 

Програмою на 2021 – 2023 роки та обсяг фінансування, передбачений Програмою на 

2021 рік зменшиться на загальну суму 216,33 тис. грн. з урахуванням залишків не 

використаних бюджетних призначень, тому необхідно: 



- в підрозділі «Обсяг фінансування, тис. грн.» цифру «3330,00» змінити на цифру 

- в підрозділі «2021 рік, тис. грн.» цифру «1000,00» змінити на цифру «783,67». 

 

 

 

 


