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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Старобільської міської ради
“23” грудня 2020 р. № 3/23
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МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ
ЗАХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ СТАРОБІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК

Старобільськ, 2020
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ПАСПОРТ
міської програми проведення культурно-масових заходів на території
Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік
(далі — Програма)
Підстави
для розроблення Програми

Закон
України
«Про
самоврядування в Україні»

місцеве

Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Старобільської
міської ради
Виконавчий комітет Старобільської
міської ради

Головний розпорядник коштів

Виконавчі органи
міської ради

Старобільської

Учасники Програми

Виконавчі органи
міської ради

Старобільської

.l

Термін реалізації Програми

g.

ua

Розробник Програми

2021 рік

el

sk

Перелік
обсягів
фінансових 350, 0 тис. грн.
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, в т.ч:
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Кошти бюджету Старобільської 350, 0 тис. грн.
міської ради (тис. грн.)
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Кошти інших джерел (грн)

0, 0 тис. грн.
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1. МЕТА ПРОГРАМИ
Однією із основних функцій Старобільської міської територіальної
громади є гуманітарна функція, яка передбачає створення умов для
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян. З метою
збереження національних традицій, організації змістовного дозвілля населення,
підтримки обдарованої молоді і дітей, підвищення культурного рівня та
естетичного виховання населення, урізноманітнення проведення культурномасових заходів на території громади.
Свята були вигадані для того, щоб люди могли дозволити собі перепочити
та відволіктись від повсякденності, провести час з родиною, присвятити його
собі. Історія деяких свят сягає глибиною у незліченні віки, деякі з”явились не
так давно, але вже встигли стати загальновизнаними. В межах кожної країни
формується спеціальний перелік святкових днів, що покликані віддати пошану
тим чи іншим подіям, які справили велике значення на формування історії
країни, її культурного та національного надбання, національної свідомості. Такі
свята отримують назву державних, і день їх святкування стає вихідним днем
всіх людей, які працюють на державних підприємствах. Деякі дні з цього
переліку відзначаються загальним святкуванням, деякі стосуються більш
вузького кола людей. Однак і в розрізі областей, районів, міст, сіл та громад
розробляються програми відзначення свят, знаменних та пам'ятних дат,
організації та проведення масових заходів. Масовими заходами визнаються
збори, мітинги, демонстрації, походи, пікетування, культурно-видовищні
заходи, презентації, рекламні акції, релігійні (культові), духовно-просвітницькі
збори, які проводяться юридичними особами, в тому числі підприємствами,
організаціями,
установами,
політичними
партіями,
громадськими,
профспілковими, релігійними, творчими спілками, а також групами громадян,
які проводяться поза межами приміщень та споруд.
Програма
проведення культурно-масових
заходів
на території
Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік (далі — Програма)
спрямована на забезпечення проведення культурно-масових і спортивних
заходів, відзначення пам'ятних дат та ювілеїв, святкування державних та
міських свят, вітання та вшанування мешканців територіальної громади,
створення позитивного іміджу громади, виховання у молодого покоління
патріотизму, шани до історії рідного краю, народних традицій, належної
організації та проведення свят, масових і спортивних заходів, підтримки
творчої та обдарованої молоді на території громади на період 2021 року.
Програма орієнтована на всі соціальні версти населення на вікові групи
населення Старобільської міської територіальної громади, направлена на
збереження та розвиток місцевих традицій.
Мета: збереження українських національних традицій, організація
змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичних смаків
населення громади. Урочисте відзначення міжнародних, державних, релігійних,
професійних та традиційних свят, пам'ятних дат, ювілеїв підприємств,
організацій, установ, громадян територіальної громади, вшанування громадян
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та колективів з нагоди вищезазначених свят, ювілеїв та пам'ятних дат.
Промоція територіальної громади з метою залучення інвестицій.
2. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Програма окреслює низку першочергових завдань:
- створення нового іміджу територіальної громади;
- проведення різного роду заходів з нагоди державних, релігійних,
професійних свят та історичних дат (подій);
- видання книг, буклетів, виготовлення листівок, запрошень, придбання
пам'ятних знаків, кубків, грамот та рамок до них, подяк, значків, оберегів тощо;
- організація або участь у святах, виставках, фестивалях та інших заходах; проведення або участь у спортивних змаганнях, турнірах, у тому числі на кубок
міста, района, області тощо;
- організація народних гулянь, тощо;
- організація святкування Дня міста Дня села тощо.
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3. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
3.1 Організація і проведення культурно-масових і спортивних заходів,
міських та сільських свят, народних гулянь, фестивалів, конкурсів,
фотовиставок; художнє оформлення території
Старобільської міської
територіальної громади.
3.2 Придбання квітів та оформлення кошиків для покладання з нагоди
державних свят та пам'ятних подій.
3.3 Придбання подарунків, квітів:
- до ювілеїв та визначних дат видатних людей, вітання та вшанування
Почесних громадян громади, мешканців громади за вагомий та значний внесок
у соціально-економічний та культурний розвиток територіальної громади;
- з нагоди професійних, державних та місцевих свят, головам вуличних
(квартальних) комітетів, новобранцям у ряди Української армії тощо;
- призерам Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та змагань;
- привітання новонароджених у територіальній громаді 01 січня —
нецільова матеріальна допомога.
3.4 Забезпечення нагородження переможців конкурсів/змагань культурномасових та спортивно-масових заходів: придбання кубків, призів, дипломів,
грамот, медалей, квітів тощо.
3.5 Придбання та/або виготовлення сувенірної продукції, книг, буклетів,
рекламних листівок, бігбордів про місто та села, вітальних листівок до свят.
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4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ,
СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Дана прогарам є логічним продовженням щорічних масових програм за
даним напрямком. Програма містить розширене коло напрямків та заходів з
культурно-масових заходів у місті та селах Старобільської міської
територіальної громади на 2021 рік.
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Програма регламентує основні напрямки подальшого вдосконалення
форм і методів проведення заходів місцевого рівня, стратегію відновлення та
збереження святкування Дня міста, Дня села тощо, розширення можливостей
становлення міста та села як культурного осередку та громадського простору
для творчого, громадського становлення мешканців територіальної громади,
запровадження та реалізацію місцевих культурно-масових та спортивних
заходів, підтримку талановитої особистості, подальший розвиток української
культури, традицій Старобільщини; розвиток народної творчості та
популяризації національних звичаїв і обрядів тощо.
Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у
місцевому бюджеті на відповідний бюджетний період (2021 рік) та можливе
залучення з інших джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством України.
Виконання Програми розраховане на період 2021 року.
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.
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5. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ
Реалізацію Програми планується здійснити за такими напрямками:
- організація і проведення культурно-масових і спортивних заходів;
- вітання та вшанування Почесних громадян та мешканців Старобільської
територіальної громади
за вагомий та значний внесок у соціальноекономічний розвиток громади, голів вуличних (квартальних) комітетів,
новобранців у ряди Української армії, родин з новонародженими дітьми на 01
січня тощо;
- підтримка творчого розвитку особистості;
- забезпечення промоції міста.
Напрямки діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2.
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6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
Виконання Програми сприятиме зростанню інтересу до історичного
минулого та подій сьогодення рідного краю, гордості за рідне місто, село, його
жителів, вихованню почуття патріотизму
у підростаючого покоління,
підвищенню якості проведення масових заходів, збільшенню кількості їх
учасників.
7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснюють
виконавчий комітет та постійні комісії Старобільської міської ради Луганської
області восьмого скликання за напрямком діяльності.
Звітність по виконанню Програми готується на підставі фінансової
звітності та звітності КЗ “Парк культури та відпочинку” щодо реалізації
культурно-масових заходів на території громади.
Строки звітності встановлюються на рік, а саме:
- річний звіт — до 1 березня наступного року, в якому реалізувалась
Програма.
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Ресурсне забезпечення
міської програми проведення культурно-масових заходів
на території Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік
Усього витрат на
виконання Програми
(тис. грн)

Обсяг коштів,
які пропонується залучити
на виконання Програми
Усього, у т.ч.

350, 0

Бюджет Старобільської міської територіальної
громади
Інші джерела

350, 0
0,0

ua

(можливе залучення з інших джерел фінансування, не
заборонених чинним законодавством України).

2

Придбання квітів, вінків, кошиків
квітів для проведення наступних
заходів:
Дня Соборності України;
Дня визволення м. Старобільськ та
Старобільського
району
від
нацистських окупантів;
Дня Героїв Небесної Сотні;
Дня народження Т.Шевченка;
Гостинна Масляна;
Дня українського добровольця;
Дня пам’яті Чорнобиля;
Урочисті проводи юнаків до лав
Збройних Сил України;
Дня вшанування учасників бойових
дій на території інших держав;
Дня пам»яти та примирення
та
річниця перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні;
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Напрямки діяльності та заходи
міської програми проведення культурно-масових заходів
на території Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік
Вартість
тис.грн.

Виконавець

3

4

50,0

Виконавчий
комітет та відділи
Старобільської
міської ради
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Дня сім”ї та Дня матері,
Щорічного обласного фестивалю
«Луганщина — це Україна»;
День скорботи та вшанування
пам”яті жертв війни в України;
Дня Конституції України,
Дня молоді;
Дня визволення Старобільська;
Дня Державного Прапора України;
Дня незалежності України;
Дня підприємця;
Дня міста;
Дня села;
Дня Гідності та Свободи;
Дня
вшанування
(поминання)
загиблих польських офіцерів;
Дня Збройних Сил України;
Дня захисника України;
Дня
визволення
України
від
фашистських загарбників;
Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС;
Дня Святого Миколая,
Дня пам’яті жертв голодоморів в
Україні;
Дня захисту дітей
та інших пам’ятних дат та
святкових
заходів
за
розпорядженням голови.
Забезпечення
нагородження
переможців
конкурсів/змагань,
культурно-масових та спортивномасових заходів: придбання кубків,
призів, дипломів, грамот, медалей,
квітів тощо
Придбання грамот, подяк, рамок,
цінних подарунків для нагородження
з нагоди державних, міських та
професійних свят, ювілейних дат
тощо
Придбання та/або виготовлення
сувенірної продукції, книг, буклетів,
рекламних листівок, бігбордів про
місто, вітальних листівок до світ

3,0

g.

ua

2.

18,0

Виконавчий
комітет та відділи
Старобільської
міської ради

5,0

Виконавчий
комітет та відділи
Старобільської
міської ради
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Виконавчий
комітет та відділи
Старобільської
міської ради

Організація
та
проведення
святкування Дня міста, Дня села
тощо

6.

Організація
та
проведення
Новорічних та Різдвяних свят

7.

Закупівля предметів та матеріалів,
прикрас тощо для проведення та
організації святкових заходів

150,0

Виконавчий
комітет та відділи
Старобільської
міської ради

100,0

Виконавчий
комітет та відділи
Старобільської
міської ради

3,0

Привітання
переможців
Всеукраїнських та міських олімпіад,
конкурсів, змагань тощо

2,0

Організація та проведення заходів
спрямованих
на
патріотичне
виховання дітей та молоді

3,0

ua

8.

st
ar
ob
el
sk
.l
g.
ua

5.

sk

.l

g.

9.

10.

3,0

ob

el

Привітання
народження
першої
дитини (01 січня відповідного року)

11.

3,0

st

ar

Оплата видатків на проведення
урочистих заходів до Дня місцевого
самоврядування, зустрічей делегацій
з інших громад, міст-побратимів
тощо
Культурно-масові заходи за планом
роботи КЗ «Парк культури та
відпочинку»

ua

12.

st

ar

ob

el

sk

.l

g.

УСЬОГО
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

10,0
350, 0
350, 0

Виконавчий
комітет та відділи
Старобільської
міської ради
Виконавчий
комітет та відділи
Старобільської
міської ради
Виконавчий
комітет та відділи
Старобільської
міської ради
Виконавчий
комітет та відділи
Старобільської
міської ради
Виконавчий
комітет та відділи
Старобільської
міської ради
Виконавчий
комітет та відділи
Старобільської
міської ради

