
ПРОЕКТ 

                                                                            
УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

10 сесія VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 26.06.2018 року                                                                                    № 10-12 

м. Кам’янка 
 

Про внесення змін до рішення 

Кам’янської міської від 22.12.2017р. 

№2-13 «Про затвердження програми  

реалізації культурно-мистецьких заходів 

Кам’янської об’єднаної територіальної  

громади на 2018-2020 роки 

 

 

Керуючись   п. 22 ст. 26   Закону України «Про місцеве самоврядування», 

для створення умов естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді та 

пропаганди здорового способу життя, міська рада 

   

                                                               ВИРІШИЛА:   

 

 1.Викласти додаток до рішення Кам’янської міської ради від 22.12.2017 

року № 2-13  «Про затвердження програми реалізації культурно-мистецьких 

заходів Кам’янської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» в 

новій редакції (додаток 1).  

 2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань бюджету та управління комунальним майном та соціально-

гуманітарних питань, культури та спорту. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         В.І.Тірон 

                    

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

   Додаток 1 

                                                                                         до рішення міської ради 

                                                                                       від  26.06.2018 р.  №10-15 

 

Програма 

 реалізації  культурно-мистецьких заходів  Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади  на 2018-2020 роки. 

 

І.Загальна частина 

 

Основними заходами програми протягом планових  років будуть 

культурологічні заходи з відзначення знаменних і пам’ятних дат, відзначення 

професійних свят, вшанування трудових колективів та окремих 

особистостей, аматорська і професійна творчість, організація дозвілля 

населення, розвиток творчості членів міської громади, сприяти їх духовному 

збагаченню, забезпечувати збереження і розвиток у місті національно-

культурної спадщини. 

Збереження добрих, старих традицій набуває дедалі більшого значення 

для соціальної сфери, згуртованності жителів міста. Кам’янщина – овіяна 

легендами і уславлена героїчними сторінками багатовікової історії, давно 

здобула визнання й захоплення в нашій державі, приваблюючи своєю 

неповторною красою та гостинністю. 

Небагато на Україні міст, які мають таку багату і різноманітну історію, 

як наша Кам’янка. Тут знаходяться історичні місця, де в далекому минулому 

переплелися шляхи відомих історичних діячів та людей, яких знають в 

усьому світі – Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка, геніїв світової 

культури О.С.Пушкіна та П.І.Чайковського, прославлених героїв 1812 року 

генералів Раєвського і Єрмолова, перших провісників свободи – Декабристів. 

       Підставою для розробки Програми є: 

 • Бюджетний кодекс України; 

 • Закон України “Основи законодавства України про культуру”; 

 • Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 

ІІ.Визначення мети та завдання програми 

- підтримка, збереження та розвиток творчого потенціалу міста, 

основних культурно-мистецьких та навчально-виховних закладів, закладів 

естетичного виховання (будинок школярів, школа мистецтв); 

- співпраця з професійними творчими спілками, громадськими 

об’єднаннями, національно-культурними товариствами, громадськими 

організаціями; 

- забезпечення активного функціонування української мови в усіх 

сферах культурного життя міста; 

- забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до культурних 

надбань, створення можливостей для активної участі жителів міста у 

самодіяльній творчості; 



- збереження та розвиток у місті національної культурної спадщини, 

духовного надбання як основи національної культури; 

- забезпечення виконання загальнодержавних, обласних, районних 

цільових програм; 

- забезпечення в повному обсязі виконання заходів з підготовки та 

відзначення визначних та ювілейних дат, професійних свят; 

- сприяння розвитку творчих особистостей та їх підтримка. 

 

ІІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  бюджету 

об’єднаної територіальної громади, виходячи з фінансових можливостей 

бюджету на відповідний бюджетний період, а також інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування пов’язані з 

фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, 

уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету та 

коригування пов’язані із щорічним уточненням сумарної частини. 

Розпорядник коштів – відділ освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради.  

Відповідальні за проведення заходів програми – відділ освіти, культури, 

молоді та спорту та інші структурні підрозділи виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 Заходи 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

 Всього на рік 350300 350300 350300 
1 Організація та проведення заходів до дня визволення міста від 

нацистів в м. Кам’янка 10 січня 
200 300 300 

2 Організація та проведення заходів до Дня  соборності 22 січня 200 200 200 

3 Проведення заходів до Дня пам’яті Героїв Крут  

29 січня 
200 500 500 

4 Заходи до дня пам’яті воїнів - інтернаціоналістів 

15 лютого 
800 600 600 

5 Заходи до Дня  Героїв Небесної Сотні  

20 лютого 
3300 1500 1500 

6 Організація та проведення заходів до міжнародного жіночого дня 

8 Березня 
5000 10000 10000 

7 Організація та проведення заходів до Дня народження Тараса 

Шевченка 9 березня 
500 800 800 

8 Заходи до Дня  Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля 

26 квітня 
2000 3000 3000 

9 Організація та проведення заходів до Дня пам’яті та примирення 

в Україні  8 травня 
200 500 500 

10 Підготовка та проведення заходів до Дня Перемоги  

8-9 травня 
10000 12000 12000 

11 Організація та проведення заходів до Дня матері  

2-га неділя травня 
600 800 800 

12 Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей 

1 червня 
600 800 800 

13 Проведення заходів до Дня молоді  

остання неділя червня 
7000 7000 7000 

14 Відзначення Дня Конституції України  

28 червня 
5000 5000 5000 

15  Організація та проведення заходів до Івана Купала  

7 липня 
25000 25000 25000 

16 Заходи до Дня незалежності (Марш вишиванок) 

24 серпня 
25000 25000 25000 

17 Заходи з нагоди святкування дня сіл Тимошівка, Юрчиха  

24 серпня 
10000 10000 10000 

18 Заходи до Дня міста, літературно мистецьке свято «Поетична 

осінь у Кам’янці»   1-ша субота вересня 
150000 150000 150000 

19 Заходи до Міжнародного Дня людей похилого віку 

1 жовтня 
5000 5000 5000 

20 Проведення заходів до Дня працівників освіти  

1-ша неділя жовтня 
5000 5000 5000 

21 Заходи до Дня захисника України (організація та проведення 

спортивних турнірів пам’яті уродженців нашого краю, героїв 

АТО) 14 жовтня, звільнення України від фашистських 

загарбників 28 жовтня 

10000 10000 10000 

22 Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору 

24 листопада, день гідності та свободи 21 листопада 
3000 3000 3000 

23 Заходи до Дня місцевого самоврядування 

7 грудня 
10000 10000 10000 

24 Заходи до Новорічних , Різдвяних свят 

25 грудня-21 січня 
45300 45300 45300 

25 Організація та проведення заходів до Професійних та ювілейних 

дат, відзначення цінними подарунками почесних громадян міста 

(при присвоєнні таких звань) та інші заходи, що направлені на 

збереження традицій в Україні (зустрічі з героями АТО, 

виставка до дня Соборності, Революції гідності) 

26400 19000 19000 

 Секретар міської ради                                                               А.М.Плєшкань 


