
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

10 сесія                                      VIІI скликання 

 

ПРОЄКТ    Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 жовтня 2021 року                                                                               № /VIІI 
 

Про затвердження Програми 

«Проведення культурно-масових 

заходів на території  

Руськополянської сільської 

територіальної  громади 

на 2021-2023 роки»  

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні» та з метою створення умов для інтелектуального, духовного і 

фізичного розвитку громадян, збереження національних традицій, організації 

змістовного дозвілля населення, підтримки обдарованої молоді і дітей, 

підвищення культурного рівня та естетичного виховання населення, 

урізноманітнення проведення культурно-масових заходів на території 

громади, розширення зовнішньо-економічних зв’язків, Руськополянська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму «Проведення культурно-масових  заходів  на 

території Руськополянської сільської територіальної громади на 2021-2023 

роки», згідно додатку 1.  

2. Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради фінансування 

Програми здійснювати в межах асигнувань, передбачених у місцевому 

бюджеті. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету, фінансів, планування  соціально – економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.  

 

 

Сільський голова       Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сільської ради  

від 05.10.2021 року № /VIІI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

«ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ  

РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

НА 2021-2023 РОКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Руська Поляна 

2021 рік 



 

 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАМИ «Проведення культурно-масових  заходів  на 

території Руськополянської сільської територіальної громади 

на 2021-2023 роки» 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Руськополянська сільська рада 

2. Підстава для 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетний 

кодекс України, Наказ Міністерства 

фінансів України від 14.09.2010 року № 

1026 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради 

4. Учасники Програми Виконавчий комітет Руськополянської 

сільської ради 

5. Мета Програми Створення умов для інтелектуального, 

духовного і фізичного розвитку 

громадян, збереження національних 

традицій, організації змістовного 

дозвілля населення, підтримки 

обдарованої молоді і дітей, підвищення 

культурного рівня та естетичного 

виховання населення, урізноманітнення 

проведення культурно-масових заходів 

6. Термін реалізації 

Програми 

2021-2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Місцевий бюджет 

8. Орієнтований обсяг 

фінансування Програми 

1168,5 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА 

проведення культурно-масових заходів  на території 

Руськополянської сільської територіальної громади у 2021 – 2023 роках 

 

1. Назва програми 

Програма проведення культурно-масових заходів на території 

Руськополянської сільської об’єднаної територіальної громади у 2021-2023 

роках (далі Програма).  

2. Підстави для прийняття рішення про розробку Програми 

Однією із основних функцій сільської ради 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 культурно-масових 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’явилися 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 

самосвідомості. Такі свята отримують назву державних, і день їх святкування 

стає вихідним днем для 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 організаціями, творчими спілками, а також групами громадян, які 

проводяться поза межами приміщень та споруд. 

       Програма визначає основні напрями культурного розвитку  

Руськополянської сільської територіальної громади та  перспективи розвитку, 

завдання і шляхи їх реалізації, що спрямовані на формування естетичних 

смаків населення, збереження національних традицій та патріотичне 

виховання дітей і молоді, підвищення іміджу Руськополянської територіальної 

громади з розвиненим культурним потенціалом і багатою культурною 

спадщиною. 

3. Аналіз причин виникнення проблеми 

Сьогодні особливо зростає роль культури в державотворчих процесах, 

оскільки саме вона сприяє відновленню історичної пам’яті, формуванню 



демократичного способу мислення, розвитку й самореалізації особистості та 

утвердженню сучасного  суспільства з високими гуманістичними цінностями, 

національною самосвідомістю та патріотизмом, зміцненню цілісності та 

суверенітету України. Це зумовлює необхідність прийняття Програми як 

інструмента для реалізації найбільш соціально важливих проектів громади. 

Сільськими радами постійно проводилася цілеспрямована робота по 

пошуку нових форм та підходів щодо відзначення державних свят, організації 

та проведення обрядових, календарних свят, урочистостей по збереженню та 

популяризації українських народних традицій, звичаїв, обрядів, їх 

унікальності та самобутності. Але, на жаль, рівень задоволення культурних 

потреб сільських мешканців, особливо дітей та молоді, не відповідає вимогам 

часу. 

Щодо відзначення пам’ятних дат та ювілеїв на території громади, то слід 

зазначити, що історично вже склалося, що на території населених пунктів вже 

існують пам’ятки архітектури, функціонують будинки культури, бібліотеки. 

Відзначення та святкування пам’ятних дат відбувається, насамперед, 

шляхом покладання квітів до пам’ятників, меморіалів та пам’ятних дошок, 

проведенням мітингів, нагородження грамотами, привітання вітальними 

листівками, організацією концертних програм.  

У сучасному динамічному світі дуже важливо швидко та точно 

адаптуватися під різні умови. Друк поліграфічної продукції (візиток, листівок, 

запрошень, грамот, подяк, календарів, афіш, табличок, канцтоварів з 

логотипом, сувенірних магнітів, пакетів, прапорців) став абсолютно 

невід’ємною частиною ділового життя. Учасники різноманітних ділових 

зустрічей, семінарів, конференцій залишаться задоволені, отримавши в 

подарунок красивий та корисний сувенір - ручку, магніт, блокнот, папку. При 

відвідуванні історичних цікавих місць гості громади бажатимуть мати щось, 

що буде завжди нагадувати про поїздку. Такими приємними сувенірами 

можуть виявитися брошури та магніти із зображенням місцевих визначних 

пам’яток Руськополянської громади та її символіки. Для підтримки тривалого 

іміджу громади слід передбачити і виготовлення різних сувенірів із нанесеним 

логотипом  Руськополянської громади для  подальшого використання в 

процесі проведення різних заходів.  

Все більше і більше людей розуміють актуальність та практичність 

використання такого поліграфічного виробу як візитка, тому її наявність вже 

є необхідністю сьогодення.  

Друк запрошень на замовлення є важливим маркетинговим інструментом, 

який допомагає проінформувати певну кількість людей про проведення тієї чи 

іншої важливої події. Для цієї цілі також використовуються і афіші, як 

предмети візуальної передачі інформації та ознайомлення широкої аудиторії 

людей з необхідною інформацією.  

З метою зменшення витрат на виготовлення вказаної поліграфічної 

продукції даною програмою передбачено часткове її замовлення у 

поліграфічних закладах, та виготовлення основної її частини власними 

технічними засобами.  

 

 



4.  Мета Програми 

4.1. Створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, 

законодавчих, фінансових та організаційних передумов для 

життєвого самовизначення і самореалізації населення 

Руськополянської сільської  територіальної громади та  розв’язання  

нагальних проблем в громаді. 

4.2. Збереження національної та культурної спадщини українського 

народу на території громади, а також розвиток духовності та 

самобутності жителів Руськополянської сільської територіальної 

громади. 

4.3. Організація змістовного дозвілля для підвищення культурного 

рівня та естетичних смаків населення сіл Дубіївки, Геронимівки, 

Руської Поляни, підтримка обдарованої молоді та урізноманітнення 

проведення культурно-масових заходів, підтримка дітей-сиріт, 

інвалідів, одиноких людей похилого віку, учасників бойових дій та 

їх родин. 

 

5. Завдання  Програми 

5.1. Відзначення та організований відпочинок жителів громади на 

державні, релігійні, традиційні місцеві свята та пам’ятні дати, а 

також здійснення їх фінансування. 

5.2. Проведення заходів та виконання інших програм, затверджених 

Руськополянською сільською радою. 

5.3. Зміцнення матеріально-технічного та фінансового   забезпечення 

бюджетних установ та комунальних підприємств Руськополянської 

сільської ради.  

5.4. Підтримка молодіжних, громадських, ветеранських організацій та 

релігійних громад у реалізації програм, спрямованих на вирішення 

їх проблем. 

5.5. Створення умов для всебічного розвитку особистості, сприяння 

вихованню патріотизму, розвитку духовності дітей та молоді 

громади. 

5.6. Підтримка обдарованої молоді громади. 

5.7. Сприяння утвердження у свідомості громадян притаманних 

українському народу моральних цінностей, засвоєнню кращих 

зразків вітчизняної та світової культурної спадщини, виховання 

любові до рідного краю. 

5.8. Підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, 

діяльності творчих спілок та об’єднань, військово-патріотичних 

об’єднань, просвітницьких, спортивних закладів, фізкультурно-

оздоровчих клубів, центрів та інших позашкільних навчальних 

закладів, молодіжних та дитячих клубів. 

5.9. Проведення роботи по організації дозвілля громади, по проведенню 

Днів сіл, по врученню  вітальних листівок,  подяк та грамот 

учасникам виставок, акцій, спортивних змагань. 

5.10. Забезпечення закладів культури апаратурою для проведення 

культурно-масових заходів на території громади. 



5.11. Забезпечення участі аматорів художньої самодіяльності у всіх 

запланованих обласних, районних та місцевих культурно-масових 

заходах. 

5.12. Забезпечення проведення культурно-масових заходів на території 

Руськополянської сільської територіальної громади.  

 
 

ПЕРЕЛІК  ЗАХОДІВ 

Час 

проведення 

заходів 

 

2021р. 

 

2022р. 

 

2023р. 

День Соборності України січень - 

 

900 1000 

День Героїв «Небесної сотні» 

 

лютий - 1000 1000 

Вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

лютий - 

 

1000 1000 

Святкування Міжнародного жіночого дня 

 

березень - 

 

15000 

 

17000 

Відзначення дня працівника житлово-

комунального господарства і побутового 

обслуговування населення 

 

березень  

- 

 

 

1000 

 

1000 

Організація заходів щодо виготовлення 

поліграфічної продукції власними 

технічними засобами 

 

протягом 

року 

 

4000 

 

5000 

 

6000 

Замовлення поліграфічної продукції під 

замовлення для проведення культурно-

масових заходів 

протягом 

року 

 

7000 

 

10000 

 

10000 

Привітання до Великодня 

 

квітень - 2000 3000 

Вшанування учасників ліквідації на ЧАЕС 

 

квітень - 

 

1000 1200 

Вшанування Дня пам’яті  та примирення 

 

травень - 

 

1000 1200 

Святкування Дня Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні  

травень - 2000 3000 

Проведення заходів з нагоди Дня 

вишиванки 

травень - 1000 1500 

Святкування Всеукраїнського Дня 

працівників культури 

 

травень, 

листопад 

 

2000 

 

10000 

 

10000 

Проведення вело марафону червень - 10000 12000 

Святкування Міжнародного Дня захисту 

дітей 

червень - 3000 4000 

Відзначення Дня медичного працівника 

 

червень - 2000 2500 

Відзначення Дня Конституції України 

 

червень - 

 

2000 2000 

Відзначення Дня молоді червень - 10000 12000 

Відзначення Івана Купала липень - 30000 35000 



Проведення культурних, спортивних 

конкурсів на території громади 

 

протягом 

року 

 

60000 

 

75000 

 

80000 

Проведення урочистостей з нагоди Дня 

Прапора України 

серпень - 2000 2000 

Проведення урочистостей з нагоди Дня 

Незалежності України та Дня громади 

серпень - 

 

 

20000 25000 

Відзначення Дня знань 

 

вересень - 

 

2000 3000 

Відзначення Дня фізичної культури і спорту 

 

вересень - 1500 1500 

Відзначення Дня вихователя і всіх 

дошкільних працівників 

 

вересень - 10000 15000 

Відзначення Всеукраїнського Дня бібліотек 

 

вересень - 1200 1200 

Відзначення Дня села Дубіївка вересень - 

 

3000 4000 

Відзначення Дня села Геронимівка вересень - 3000 4000 

Відзначення Дня працівників освіти 

 

жовтень - 

 

 

 

18000 20000 

Відзначення Дня захисника Вітчизни, 

«Козацькі розваги» 

жовтень 10000 

 

 

12000 15000 

Відзначення Дня визволення України від 

фашистських загарбників 

  

жовтень 1000 

 

 

1000 1000 

Відзначення Дня працівників соціальної 

сфери 

листопад 1000 1500 2000 

Відзначення Дня працівників сільського 

господарства 

листопад 3000 3000 3000 

Вшанування жертв Голодомору 

 

листопад 800 

 

 

1000 1500 

Відзначення Дня Гідності та Свободи 

 

листопад 1000 

 

 

 

1000 1000 

Відзначення Дня визволення сіл Руська 

Поляна, Дубіївка, Геронимівка від 

фашистських загарбників 

 

 

листопад 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

Відзначення Міжнародного Дня інваліда грудень 5000 

 

 

5000 5000 

Відзначення Міжнародного Дня волонтера  грудень 5000 

 

5000 5000 

Відзначення Дня місцевого самоврядування 

 

грудень 20000 

 

23000 25000 



Проведення заходів до дня Святого 

Миколая 

 

грудень  

10000 

 

 

15000 

 

20000 

Проведення заходів щодо святкування 

Нового року 

 

грудень 10000 

 

 

15000 20000 

Проведення культурних, спортивних 

конкурсів на території громади 

протягом 

року 

15000 

 

 

 

15000 15000 

Відзначення ювілейних дат місцевого 

значення 

 

протягом 

року 

12000 

 

 

12000 12000 

Привітання  жителів громади з нагоди 

ювілейних дат 

протягом 

року 

30000 30000 30000 

 

Привітання  керівників підприємств, 

установ, організацій з нагоди професійних 

та ювілейних дат 

 

протягом 

року 

 

20000 

 

20000 

 

20000 

Представницькі витрати протягом 

року 

30000 30000 30000 

ВСЬОГО  247800 434100 486600 

 

 

 

 Секретар сільської ради                                                      Надія ШПАК 

 

 

 

 


