
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XI СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

(I пленарне засідання) 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 196/11-2018                                                    

від 24 грудня 2018 року                                                               м. Заставна 
 

Про затвердження Програми розвитку  

місцевого самоврядування  

Заставнівської міської ради на 2019 рік 
 

 

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної 

політики, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування 

Заставнівської міської ради на 2019 рік (додається). 

2. Начальнику фінансово-економічного відділу  - головному бухгалтеру 

міської ради Михайлюк О.Т. здійснювати фінансування Програми згідно 

фінансового забезпечення відповідно до передбачених обсягів коштів у 

міському бюджеті на 2019 рік.  

3.  Надати право міському голові Радишу В.Й. визначати заходи та 

напрямки використання коштів в межах затвердженого обсягу фінансування 

конкретного заходу своїм розпорядженням за попереднім погодженням з 

постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та регуляторної політики. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики. 

 

                                                                                         



 

Затверджено 

Рішенням XI сесії (I пленарне засідання)                                                                                  

                                                                                        Заставнівської міської ради VII скликання                                                                                       

                                                                                        від 24 грудня 2018 року  

№ 196/11-2018 

                                                                                         

міський голова  ________ В.Радиш 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 

розвитку місцевого самоврядування  

Заставнівської міської ради 

 

на 2019 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Заставна 

 2018 рік 



1. Підстава для розроблення Програми 

 

 Програма розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської ради на 2019 рік 

розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про культуру», Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України. 

  Наявність даної Програми у 2019 році дасть можливість стимулювати діяльність 

колективів освітніх закладів громади за результативність навчально-виховної роботи, 

окремих школярів та студентів, які досягли особливих успіхів у навчальній діяльності, 

художній творчості, колективів установ, організацій, приватних підприємців, жителів міста, 

депутатів міської ради, членів виконавчого комітету.  

  Основними заходами Програми у 2019 році 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, що сприятимуть їх духовному 

збагаченню, забезпечення збереження і розвиток у місті національно-культурної спадщини. 

 

2. Мета Програми 

 

Метою Програми є створення фінансових та організаційних умов для подальшого 

розвитку культурно-мистецької сфери міста. 

 Програма спрямована на забезпечення ефективної діяльності установ культури для 

задоволення культурних потреб різних верств населення міста. 

 

3. Завдання Програми 

 

- збереження культурного надбання країни; 

- створення умов для проведення соціально-важливих культурно-мистецьких заходів; 

- сприяння реалізації творчого потенціалу населення в інтересах самореалізації, створенню 

умов для  творчої діяльності в різних сферах суспільного життя; 

- формування моральної, духовної культури населення на кращих зразках українського та 

світового мистецтва; 

- підтримка діяльності дитячих, молодіжних громадських організацій, спрямованих на 

розвиток народної творчості. 

- культурно-просвітницька робота, аматорська та професійна творчість; 

- організація дозвілля населення; 

 -культурологічні заходи, відзначення знаменних та пам’ятних дат; 

- матеріальне та моральне заохочення працівників трудових колективів міста з нагоди  

професійних, державних, релігійних свят та ювілеїв; 

 - підтримка творчих особистостей, учасників  вікторин, конкурсів, турнірів, тощо; 

 - виготовлення необхідних атрибутів для відзначення і нагородження: посвідчень, 

нагрудних знаків громадянам; 

- відзначення колективів; працівників, депутатів міської ради, членів виконкому з нагоди 

ювілею, днів народження, грамотами, подяками, цінними подарунками. 

 

 

4. Перелік основних заходів, які будуть проводитись у 2019 році 

 

Найменування заходів Строки 

виконання 

Орієнтовний обсяг 

фінансування (грн.) 

Культурно-мистецькі заходи новорічно-різдвяного 

циклу. 

Січень 10 000 

Заходи з відзначення  Дня Соборності України. Січень 1 000 

Заходи з відзначення Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав. 

Лютий 25 000 

Заходи з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні Лютий 500 

Урочисті заходи з нагоди 205-ї річниці від дня 

народження Т. Шевченка. 

Березень 3 000 



Заходи з Міжнародного дня прав жінок і миру.  

Відзначення жінок-представників, установ, 

організацій та підприємств, громадських 

організацій. 

Березень 5 000 

Заходи з відзначення Дня працівника житлово-

комунального господарства та побутового 

обслуговування населення. 

Березень 5 000 

Заходи з нагоди відзначення 33-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи. 

Квітень 5 000 

Організація та проведення заходів до Великодня. Квітень   2 000 

Вшанування пам’яті жертв ІІ Світової війни у дні 

пам’яті та примирення. 

Травень 10 000 

Організація та проведення Дня міста. Травень 74 000 

Заходи до Дня матері, Міжнародного дня сім’ї, 

вшанування багатодітних матерів. 

Травень 5 000 

Міжрегіональний етнічний фестиваль  

«Дністрові зорі». 

Травень – 

червень  
5 000 

Організація та проведення Міжнародного дня 

захисту дітей. 

Червень 5 000 

Заходи до Дня молоді: музично-розважальна 

програма. 

Червень 5 000 

Свято випускників міста.  

Відзначення та нагородження випускників та 

медалістів, дітей-сиріт (випускників). 

Червень 15 000 

Організація та проведення Дня Конституції 

України. 

Червень 2 000 

Організація та проведення Дня Незалежності. 

України 

Серпень 15 000 

Вітання навчальних закладів ОТГ із святом 

Першого дзвоника. 

Вересень 5 000 

Заходи до свята Покрови Пресвятої Богородиці, 

річниці утворення УПА, Дня Українського 

козацтва, Дня захисника України. 

Жовтень 5 000 

Вшанування пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій.  

Всеукраїнська акція «Запали свічку». 

Листопад 3 000 

Святкові заходи із відзначення Дня села Вербівці. Листопад 5 000 

Заходи до Міжнародного дня інвалідів. Грудень 5 000 

Заходи з відзначення Дня місцевого 

самоврядування. 

Грудень 5 000 

Заходи до Дня Святого Миколая. Грудень 15 000 

Новорічні свята: облаштування новорічної ялинки, 

урочисте відкриття, проведення новорічних 

ранків, конкурсів та ігор. 

Грудень 10 000 

Нагородження громадян міста з нагоди 

професійних свят. 

Протягом 

року 
15 000 

Нагородження учнів – переможців олімпіад 

обласного та республіканського рівня. 

Протягом 

року 
10 000 

Підтримка творчих особистостей, трудових 

колективів та громадських організацій  

Протягом 

року 
10 000 

Послуги уповноваженої особи з проведення 

тендерних закупівель. 

Протягом 

року 
20 000 

Всього  300 000 

 

 

Секретар міської ради                                   Р. Леванін 


