Додаток 2
до рішення сесії
Кремінської міської ради
від ___.12.2018 року № 41/
ЗАХОДИ
щодо виконання Програми проведення урочистих та святкових заходів
в м.Кремінна на 2019 рік

Назва
напряму
№
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Орієнтовні
Строки
обсяги
Джерела
фінансових
виконан
Виконавці фінансуресурсів,
ня
вання
заходу
грн.,

1. Участь у
Урочистості з нагоди Дня
проведення Соборності України
урочистостей
Виконавчий
Міський
Січень
з нагоди
комітет
бюджет
державних,
міської ради
професійних
свят,
пам’ятних дат
Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
вшанування учасників
Міський
Лютий
комітет
бойових дій на території
бюджет
міської ради
інших держав
Святкові заходи з нагоди
Виконавчий
Міжнародного жіночого
Міський
Березень
комітет
дня
бюджет
міської ради
Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
працівників ЖКГ і
Березень
комітет
побутового господарства
міської ради
Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
працівників культури та
комітет
Березень
аматорів народного
міської ради
мистецтва
День Довкілля
Виконавчий
Квітень
комітет
міської ради
Урочистості до Дня
Виконавчий
Перемоги
комітет
Травень
міської ради

Міський
бюджет

550

2200

Увічнення пам’яті
загиблих земляків та
вшанування ветеранів

1100

Привітання жінокпрацівників різних
галузей народного
господарства
Відзначення кращих
працівників ЖКГ і
побутового господарства
Відзначення кращих
працівників культури та
аматорів народного
мистецтва
Підвищення рівня
культури та моральності
суспільства
Увічнення пам’яті
загиблих у часи ВВв та
вшанування ветеранів
війни
Підвищення рівня
культури та моральності
суспільства,
демонстрація прагнення
до зближення з країнами
Європейського союзу в
зв'язку з планами
України вступити ЄС,
придбання вуличних
флагштоків (3 шт.)

1600

1100

0

21500
Міський
бюджет

Урочистості з нагоди Дня
Європи в Україні

12000

Травень

Урочистості з нагоди
свята останнього
дзвоника

Зміцнення почуття
патріотизму у мешканців
міста

Міський
бюджет
Міський
бюджет

Виконавчий
Міський
комітет
бюджет
міської ради

13000
Травень

Виконавчий
Міський
комітет
бюджет
міської ради

Очікувані результати

Привітання зі святом
мешканців міста,
вручення подарунків
загальноосвітнім
закладам міста
(канцелярські товари)

Назва
напряму
№
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Урочистості з нагоди
Міжнародного Дня
захисту дітей

Урочистості з нагоди Дня
медичного працівника

Орієнтовні
обсяги
Строки
Джерела
фінансових
виконан
Виконавці фінансуресурсів,
ня
вання
грн.,
заходу
14000
Червень

Виконавчий
Міський
комітет
бюджет
міської ради
3000

Виконавчий
Міський
комітет
Червень
бюджет
міської ради

Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
Міський
Державної служби
Червень
комітет
бюджет
міської ради
Урочисті заходи з нагоди
Виконавчий
Міський
комітет
Дня Конституції України Червень
бюджет
міської ради
Урочисті заходи з нагоди
Виконавчий
Міський
комітет
Дня незалежності
Серпень
бюджет
міської ради
України
Урочисті заходи з нагоди
Виконавчий
Міський
комітет
Дня шахтаря
Серпень
бюджет
міської ради
Урочисті заходи з нагоди
Виконавчий
Міський
Дня Знань
Вересень комітет
бюджет
міської ради
Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
Міський
Підприємця
Вересень комітет
бюджет
міської ради
Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
фізкультури і спорту
Міський
Вересень комітет
бюджет
міської ради
Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
Міський
Рятувальника
Вересень комітет
бюджет
міської ради
Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
Міський
працівників лісу
Вересень комітет
бюджет
міської ради
Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
Міський
вихователя
Вересень комітет
бюджет
міської ради
Урочистості з нагоди
Виконавчий
Міський
Вересень комітет
Всеукраїнського Дня
бюджет
бібліотек
міської ради
Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
Міський
працівників освіти
Жовтень
комітет
бюджет
міської ради
Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
захисника України
Міський
комітет
Жовтень
бюджет
міської ради
Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
працівників соціальної
Міський
Листопад комітет
сфери
бюджет
міської ради

1100

7000

3000

9000

10000

1500

20000

550

Очікувані результати

Організація дозвілля
дітей міста, вручення
подарунків вихованцям
дошкільних закладів
міста (канцелярські
товари)
Відзначення кращих
медичних працівників,
виготовлення книги про
історію медицина на
Кремінщині
Відзначення кращих
держслужбовців
Зміцнення почуття
патріотизму у мешканців
міста
Зміцнення почуття
патріотизму у мешканців
міста
Увічнення пам’яті
загиблих та вшанування
ветеранів
Підвищення рівня
культури та моральності
суспільства
Відзначення кращих
підприємців міста
Відзначення кращих
працівників фізкультури
і спорту, організація
дозвілля мешканців міста
Відзначення кращих
працівників

550

Відзначення кращих
працівників лісу

3000

Відзначення кращих
вихователів

1500

Відзначення кращих
працівників

2510

Відзначення кращих
працівників освіти

4000

Зміцнення почуття
патріотизму у мешканців
міста

2000

Відзначення кращих
працівників соціальної
сфери

Назва
напряму
№
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Орієнтовні
обсяги
Строки
Джерела
фінансових
виконан
Виконавці фінансуресурсів,
ня
вання
грн.,
заходу

Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
Міський
гідності і свободи
Листопад комітет
бюджет
міської ради
Урочистості з нагоди
Виконавчий
Міський
Міжнародного Дня
Грудень
комітет
бюджет
інваліда
міської ради
Урочистості з нагоди Дня
Виконавчий
Міський
місцевого
Грудень
комітет
бюджет
самоврядування
міської ради
Урочисті заходи з нагоди
Виконавчий
Міський
Дня ліквідатора наслідків Грудень
комітет
бюджет
міської ради
аварії на ЧАЕС

4000

1100

Очікувані результати

Зміцнення почуття
патріотизму у мешканців
міста
Підвищення рівня
моральності суспільства

15000

550

Увічнення пам’яті
загиблих та вшанування
ветеранів

2. Проведення
урочистостей
з нагоди
місцевих свят,
пам’ятних дат
Урочистості до Дня
визволення міста

Святкові та урочисті
заходи з нагоди Проводів
зими
Святкові, урочисті та
спортивні заходи з
нагоди Дня міста
Святкові, урочисті та
спортивні заходи з
нагоди свята Івана
Купала
Святкові заходи з нагоди
Дня Пива

Міський
бюджет

20000

Увічнення пам’яті
загиблих у часи ВВв та
вшанування ветеранів
війни
Організація дозвілля
мешканців міста

Міський
бюджет

237000

Організація дозвілля
мешканців міста

Виконавчий
Міський
комітет
Січень
бюджет
міської ради
Виконавчий
комітет
міської ради
Виконавчий
Червенькомітет
Липень
міської ради
Лютий

Організація дозвілля
мешканців міста

Виконавчий
Міський
комітет
Липень
бюджет
міської ради

4000

Виконавчий
Міський
комітет
бюджет
міської ради

1000

Організація дозвілля
мешканців міста

62000

Організація дозвілля
мешканців міста,
придбання подарунків

Вересень

Святкові та урочисті
заходи з нагоди
Виконавчий
Міський
Новорічних та Різдвяних Грудень
комітет
бюджет
свят, свята Святого
міської ради
Миколая
Орієнтовний
загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних
для реалізації
Програми,
усього

1100

480510

Секретар міської ради

Е.В. Пилипенко

Заступник міського голови

Н.М. Макогон

Додаток 1
до рішення сесії
Кремінської міської ради від
___.12.2018 р. № 41/
Програму проведення урочистих та святкових
заходів у м. Кремінна на 2019 рік

1. Загальна частина
Місто Кремінна є центром Кремінського району. На його території, крім районних
заходів, відбувається велика кількість міських культурних, урочистих та святкових
заходів.
Ця Програма визначає основні напрямки проведення заходів, присвячених
державним та місцевим святам, а також заходів по увічненню пам’яті загиблих та
вшануванню ветеранів війни, праці, заслужених працівників різних галузей народного
господарства. Актуальність і необхідність створення такої Програми підкріплюється
Конституцією України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів
України щодо святкування знаменних дат. Крім того актуальність розроблення та
прийняття цієї програми зумовлена необхідністю раціонального використання коштів
передбачених на проведення заходів, які організовуються міською радою.
Виконавцем програми є апарат виконкому міської ради.
2. Визначення проблеми
У складних умовах економічної та політичної кризи української держави питання
культурного та духовного розвитку суспільства відходить на другий план. 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. На жаль, безліч цікавих ідей та культурних проектів не реалізуються у зв'язку з
відсутністю належної фінансової підтримки.
За таких обставин актуальним є розроблення Програми проведення урочистих та
святкових заходів в м.Кремінна на 2019 рік.
3. Мета Програми
Основною метою Програми є виховання у мешканців міста почуття патріотизму до
рідної країни, організація їх дозвілля у святкові дні, проведення та фінансова підтримка
різноманітних культурних заходів, увічнення пам'яті видатних діячів та вшанування
ветеранів війни, праці, заслужених працівників району у місті.
4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
Основним механізмом реалізації Програми є:
організація та проведення святкових та урочистих заходів у дні відзначення
Всеукраїнських та місцевих визначних дат;
проведення концертно-розважальних програм та народних гулянь на
майданчиках та вулицях міста;
привітання та нагородження мешканців міста з нагоди свят та ювілейних
дат;
святкове оформлення території 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.
5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, затверджених у
бюджеті міста на відповідний рік.
В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни та уточнення
обсягів фінансування, пов’язані з фактичним надходженням. Фінансування заходів
програми проводяться згідно розпорядження міського голови.
6. Очікувані результати
Виконання заходів Програми дозволить досягти:
підвищення патріотизму до рідної країни;
підвищення поваги до історичного минулого;
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;
зміцнення позицій міста Кремінна як культурного центру району.
Секретар міської ради

Е.В. Пилипенко

Заступник міського голови

Н.М. Макогон

