
                                                                                                                          

 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Сьома сесія                                                                                Восьмого скликання 
 

 23.04.2021                     №2 
 

Про затвердження  Програми 

фінансового  забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів 

на території Андрушівської міської 

територіальної громади  у 2021 році 
 

 Відповідно до ст.25, п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою сприяння розвитку народної творчості та 

відродженню національних обрядів українського народу, залучення всіх 

категорій та верств населення до відзначення державних та народних свят, 

проведення урочистих громадських заходів, враховуючи рекомендації  

постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму фінансового забезпечення відзначення свят та 

проведення заходів на території Андрушівської міської територіальної громади 

у 2021 році (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.) 
та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Демченка С.Д. 

 
 

Міський голова                                                               Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 



 

     

     

СХВАЛЕНО       ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого              рішення сьомої сесії 

комітету                                                                  Андрушівської міської ради 

від 16 квітня 2021                 восьмого скликання 

№95                 від 23.04.2021  №2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАМА 

фінансового забезпечення проведення заходів у 2021 році  

на території Андрушівської міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

м.Андрушівка 

2021  

 



 

ПАСПОРТ 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Андрушівська міська рада 

2. Розробник програми Виконавчий апарат міської ради 

3. Відповідальний 

виконавець програми 

Виконавчий комітет міської ради 

5. Термін реалізації 

програми 

2021 рік 

6. Етапи виконання 

програми 

Один етап — 2021 рік 

7. Фінансове забезпечення 

Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок 

коштів місцевого бюджету та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним 

законодавством 

8. Загальний обсяг фінансо-

вих ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, 

тис. грн. 

В межах фінансових можливостей 
 

9 В тому числі бюджетних 

коштів: 

В межах фінансових можливостей 

 - з них коштів міського 

бюджету 

В межах фінансових можливостей 

 - позабюджетні кошти  

10 Основні джерела 

фінансування програми 

міський бюджет 

 

І. ОБҐРУНТУВАННЯ 

Андрушівська міська територіальна громада — громада з чисельністю 

населення – 20232 особи, з них: міського – 8517 осіб, сільського – 11715 осіб.  

Життя громади складається не тільки з будні. У її календарі, неодмінно, є 

і свята - державні, професійні, народні. 

Так, щорічно, проводяться святкові заходи, присвячені Дню Конституції, 

Дню Незалежності, Дню міста, Дню місцевого самоврядування та інші. 

Під час проведення святкових заходів вшановуються трудові колективи, 

окремі люди, які зробили вагомий внесок у вирішення проблем територіальної 

громади. 

ІІ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Ця програма визначає основні напрямки використання коштів на 

проведення міських заходів у 2021 році. Вона дасть змогу планомірно 



розподілити кошти, охопити всі сфери соціально-культурного життя міста, 

врахувати конкретні потреби всіх верств населення і реалізувати основні 

завдання щодо вирішення соціальних  проблем міста. 

ІІІ. МЕТА, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ 

Мета програми полягає у створенні організаційних механізмів: 

 -залучення всіх категорій та верств населення до відзначення державних 

та народних свят, проведення міських заходів; 

 -збереження історичних, національних традицій. 
 

Пріоритетні напрямки: 

• відзначення заслуг певних категорій громадян; 

• створення умов для підвищення рівня загальної культури населення; 

• підтримка громадських ініціатив вирішення соціальних проблем 

міста. 

 

ІV. НОРМАТИВНО — ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Реалізація програми передбачає тісну взаємодію органів місцевого 

самоврядування, органів самоорганізації населення та всіх мешканців міста. 

Організацію, контроль за виконання програми забезпечує виконком 

Андрушівської міської ради.  

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми “Про забезпечення проведення міських заходів 

у 2021 році” здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах 

фінансових можливостей. 

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ  

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Організація всього процесу виконання Програми фінансового  

забезпечення проведення міських заходів у 2021 році покладається на 

виконком Андрушівської міської ради із залученням відповідних відділів, 

служб, підприємств, установ та організацій. 

 

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Завдяки створеним організаційним механізмам на території громади 

будуть залучені всі категорії населення до відзначення державних та народних 

свят, міських та сільських заходів, забезпечено збереження історичних, 

національних традицій, людей праці та громадян з активною життєвою 

позицією, котрі беруть участь в соціально - культурному житті громади. 



Очікується налагодження ефективного використання коштів на користь 

всіх членів територіальної громади. 
 

Керуючий справами  

Виконавчого комітету   Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ 

ЗАХОДИ 

по відзначенню державних та професійних свят  на 2021 рік 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 

Вартість 

(грн) 
 

1 Відзначення Дня пам’яті 

та примирення, Дня 

Перемоги 

Міська рада 8-9 травня2021 5000 

 

2. День захисту дітей Міська рада 01 червня 2021 20000  

3 День медика Міська рада 20 червня 2021 10000  

4. День міста, День молоді Міська рада 27 червня2021 50000  

5 День Конституції 

України 

Міська рада 28 червня 2021 

року 
10000 

 

6 День Незалежності 

України 

Міська рада 
24 серпня 2021 30000 

 

7. Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

“Рушники мого краю” 

Міська рада 
23-24 серпня 

2021  
100000 

 

8 День підприємця Міська рада 05 вересня 2021 10000  

9 День ветерана Міська рада 01 жовтня 2021 5000  

10 День вчителя Міська рада 03 жовтня 2021 20000  

11 День захисника України Міська рада 14 жовтня 2021 5000  

12 День визволення 

України від фашист-

ських загарбників 

Міська рада 

28  жовтня 2021 1000 

 

13 День працівника 

сільського господарства 

Міська рада 21 листопада 

2021 
20000 

 

14 День працівників 

місцевого 

самоврядування 

Міська рада 

07 грудня 2021 20000 

 

15 День Святого Миколая Міська рада 19 грудня 2021 20000  

 

 

Секретар ради       Ольга ПРОКОПЕНКО 
 


