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м. Перещепине 

2019 



1. Загальні положення 

          Програма проведення урочистих заходів та свят в громаді на 2019 рік 

розроблена згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Ця програма визначає основні напрямки проведення заходів, присвячених 

державним та місцевим святам та визначним датам в історії України. 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 

          З метою формування у громадян України почуття патріотизму, поваги 

до свого історичного минулого, до людей інших національностей, 

відродження та збереження національних традицій та культурної спадщини 

необхідно значно більше уваги приділяти втіленню культурних програм, 

направлених на підвищення духовно-морального розвитку населення. За 

таких обставин актуальним є розроблення Програми проведення урочистих 

заходів та свят в Перещепинській міській об’єднаній територіальній громаді 

на 2019 рік. 

 

3. Мета Програми. 

          Основною метою Програми є виховання у мешканців Перещепинської 

міської об’єднаної територіальної громади почуття патріотизму до рідної 

країни та свого міста, організація їх дозвілля у святкові дні та визначні дати в 

історії України, проведення та фінансова підтримка різноманітних 

культурних заходів. 

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми. 

          Основним механізмом реалізації Програми на 2019 рік є: 

- організація та проведення святкових та урочистих заходів у дні 

відзначення всеукраїнських та місцевих визначних дат; 

- проведення концертно-розважальних програм та народних гулянь в 

громаді; 

- привітання та нагородження мешканців громади з нагоди свят та 

ювілейних дат; 

- святкове оформлення міста. 

 

5.Завдання та заходи Програми. 

          Першочерговими завданнями Програми повинні стати: 



- надання можливості жителям громади та гостям разом (колективно) 

відзначати державні та місцеві свята; 

- проведення концертно-розважальних програм, свят на високому 

професійному художньому та організаційному рівнях; 

- виховання у людей необхідності спілкування між собою, почуттів 

людяності і доброзичливого відношення один до одного. 

 

          У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та 

доповнення до Програми затверджуються Перещепинською міською радою. 

 

6.Фінансове забезпечення Програми. 

          Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, 

затверджених у бюджеті громади на відповідний рік. В ході реалізації заходів 

Програми можливі коригування, зміни та уточнення обсягів фінансування, 

пов’язані з фактичним надходженням коштів до бюджету громади та 

виходячи з його реальних можливостей. 

 

7.Очікувані результати. 

          Виконання заходів Програми дозволить досягти: 

- підвищення патріотизму до рідної країни та свого міста; 

- підвищення поваги до історичного минулого; 

- зміцнення почуттів інтернаціоналізму і поваги до людей різних 

національностей; 

- збереження народних традицій, свят та обрядів; 

- забезпечення конституційного права жителів громади на задоволення 

культурних потреб, підвищення рівня народної та професійної 

творчості; 

- зниження злочинності та випадків порушення громадського порядку. 

 

 

 

Секретар міської ради                                М.Г.КОПИТЬКО 

 

 



 

ЗАХОДИ 

щодо виконання Програми проведення урочистих заходів та свят 

в Перещепинській міській об’єднаній територіальній громаді  

на 2020 рік 

 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів  

Програми 

Строки 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансових 

ресурсів 

в 2020 році,  

тис. грн. 

Проведення 

урочистостей 

з нагоди 

державних, 

місцевих, 

професійних 

свят, пам’ятних 

дат 

  

  

  

  

  

  

1. День Соборності 

України 

Січень 

 

Міська 

рада 

Бюджет 

міста 

У межах 

кошторисних 

призначень 

1. День пам`яті воїнів-

інтернаціоналістів 

Лютий Міська 

рада 

Бюджет 

міста 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 

1. Святкові заходи з 

нагоди 

Міжнародного 

жіночого дня 

 

Березень 

 

Міська 

рада 

Бюджет 

міста 

У межах 

кошторисних 

призначень 

1. День вшанування 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській 

АЕС; 

2. Фестиваль 

національних 

культур 

“SmolyankaFest 

Перещепине” 

 

Квітень Міська 

рада 

Бюджет 

міста 

У межах 

кошторисних 

призначень 

1. День пам’яті та 

примирення 

2. День Перемоги над 

нацизмом у Другій 

світовій війні 

3. День Європи, 

річниця створення 

Перещепинської 

ОТГ 

Травень 

 

Міська 

рада 

Бюджет 

міста 

У межах 

кошторисних 

призначень 



4. Свято останнього 

дзвоника 

 

1. Міжнародний День 

захисту дітей 

2. День медичного 

працівника 

3. День скорботи і 

вшанування пам’яті 

жертв Другої 

світової війни в 

Україні 

4. Урочисті заходи з 

нагоди Дня 

Конституції 

України 

 

Червень Міська 

рада 

Бюджет 

міста 

У межах 

кошторисних 

призначень 

1. Святкові заходи з 

нагоди свята Івана 

Купала 

 

Липень Міська 

рада 

Бюджет 

міста 

У межах 

кошторисних 

призначень 

2. Урочисті заходи з 

нагоди Дня 

Державного 

Прапора 

3. Урочисті заходи з 

нагоди Дня 

Незалежності 

України 

 

Серпень 

 

Міська 

рада 

Бюджет 

міста 

У межах 

кошторисних 

призначень 

1. День Знань 

2. Річниця визволення 

Новомосковщини, 

міста Перещепине 

від нацистських 

загарбників. День 

Партизанської слави 

3. Святкові та 

урочисті заходи з 

нагоди Дня міста 

4. День працівників 

нафтогазової 

промисловості 

 

Вересень 

 
Міська 

рада 

Бюджет 

міста 

У межах 

кошторисних 

призначень 



 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                 М.Г.КОПИТЬКО 
 

 

 

1. День працівників 

освіти 

2. День Захисника 

України 

3. День визволення 

України від 

нацистських 

загарбників 

Жовтень Міська 

рада 

Бюджет 

міста 

У межах 

кошторисних 

призначень 

1. Всеукраїнський 

день працівників 

культури 

2. День працівника 

сільського 

господарства 

3. День пам’яті жертв 

голодомору 1932–

1933 років (4-а 

субота) 

 

Листопад Міська 

рада 

Бюджет 

міста 

У межах 

кошторисних 

призначень 

1. Святкові заходи з 

нагоди Дня 

місцевого 

самоврядування 

2. Святкові та 

урочисті заходи з 

нагоди Дня Св. 

Миколая 

3. Новорічний міський 

ранок 

 

Грудень 

 

Міська 

рада 

Бюджет 

міста 

У межах 

кошторисних 

призначень 


