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Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
№ 2/9 від 24.12.2015 р.

el

ПРОГРАМА
проведення культурно-масових заходів
в м. Старобільськ на 2016 рік

st

ar

ob

1. Актуальність програми
Програма орієнтована на всі соціальні прошарки та вікові групи
населення м.Старобільська, направлена на збереження та розвиток
традицій культурного і патріотичного виховання.
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2. Цілі та задачі Програми
- Виконання даної Програми передбачає забезпечення культурного та
патріотичного розвитку населення в м.Старобільськ, впровадження
державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері
культури.
- Проведення масових заходів з пропаганди кращих досягнень
національної культури та духовних надбань, відродження та
збереження українських традицій, свят та обрядів.
- Виховання любові до історії рідного краю, формування патріотичних
почуттів на основі культурно-історичних цінностей, трудових та
бойових традицій старобільчан і всього українського народу.
- Сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, виховання в неї
патріотизму, почуття громадського самоусвідомлення, любові до
Батьківщини і готовності до її захисту.
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3. Механізм виконання Програми
Реалізація Програми здійснюється за рахунок проведення культурномасових заходів, присвячених державним, міським та професійним
святам, пам’ятним датам та подіям м.Старобільська, Луганської області та
України (додаток 1).
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4. Виконавці Програми
Виконавчий комітет міської ради.
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5.Фінансування
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Фінансування Програми здійснюється:
- за рахунок міського бюджету;
- за рахунок інших джерел, згідно діючого законодавства.
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6. Термін реалізації Програми – 2016 рік.

Секретар міської ради

Р.О. Липовий
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Додаток 1
до Програми проведення культурно-масових
заходів в м. Старобільську на 2016 рік

Перелік культурно-масових заходів
на 2016 рік
Найменування заходів (загальний фонд)

1

22 січня «День Соборності України»

2

23 січня «74- річниця визволення Старобільська»
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№
п/п

ob

(придбання квітів)

ar

(придбання квітів)

8 Березня «Міжнародний жіночий день»

4

26 Квітня «День чорнобильської трагедії»

5

Святкування 9 Травня «День перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні»

6

1 Червня «День захисту дітей»

7

24 серпня «День Незалежності», «День міста»

8

Придбання подарунків для вручення новобранцям у
ряди Української армії

(придбання подарунків)

9

Проведення заходів присвячених Новорічним святам

( придбання іграшок та
ялинок на центральну
ялинку в місті)
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(придбання квітів,
листівок, грамот
почесним громадянкам
міста, головам вуличних
комітетів інше)
(придбання квітів)
(надання нецільової
благодійної допомоги
учасникам ВВВ,
придбання квітів)
(проведення заходів в
парку культури,
придбання подарунків
дітям)
(квіти, призи учасникам,
феєрверк)

