
 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Дев’ятнадцята сесія              Восьмого скликання 

 

25.02.2022                №9 

 

Про хід та результати виконання  

Програми фінансового забезпечення  

відзначення свят та проведення заходів  

на території Андрушівської міської  

територіальної громади у 2021 році 

 

 Відповідно до ст.ст.25, 26, 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи  рішення 

виконавчого комітету Андрушівської міської ради, рекомендації  постійної 

комісії з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів,міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Звіт про хід та результати виконання Програми фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів на території Андрушівської міської 

територіальної громади у 2021 році, що додається, взяти до відома. 

 

Міський голова         Галина БІЛЕЦЬКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 

до рішення дев’ятнадцятої сесії 

Андрушівської міської ради 

восьмого скликання 

                                                     від 25.02.2022 №9         

 

 

Звіт  

про виконання Програми фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення заходів на території 

Андрушівської міської  територіальної громади у 2021 році 

 

Програма фінансового забезпечення проведення заходів у 2021 році на 

території Андрушівської міської ради  схвалена рішенням виконавчого коміте-

ту від 16 квітня 2021 року №95 та затверджена рішенням сьомої сесії Андру-

шівської міської ради восьмого скликання від 23 квітня 2021 року №2.  

Реалізація програми дала 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 у синтезі з створенням організаційного механізму  з залученням 

всіх категорій та верств населення до відзначення державних та народних свят, 

проведення міських заходів, збереження історичних, національних традицій та 

сприянню створенню умов для підвищення рівня загальної культури населення 

громади. 

Фінансування заходів Програми  у 2021 році здійснювалося за рахунок коштів 

міського бюджету. 

Результати аналізу здійсненних заходів відповідно Програми фінансового за-

безпечення проведення заходів у 2021 році на території Андрушівської міської 

ради наведено в таблиці 

 

№ 

з/п 

назва заходу термін 

виконання 

вартість 

передбане 

програмою 

(грн.) 

витрачено та освоєно 

(грн.) 

1. Відзначення Дня 

пам’яті та прими-

рення, Дня пере-

моги 

8 – 9 

травня 

2021 

5000 білборд – 2250 

корзини квітів – 2750  

2. День захисту дітей 01 червня 

2021 

20000 харчування – 5150 

вистава – 5000 

білборд – 2250 

подарункові пакети – 1500 

сувенірна продукція – 6100  



3. День медика 20 червня 

2021 

10000 рамки для фото – 990 

сувенірна продукція – 9010 

 

4. День міста, День 

молоді 

27 червня 

2021 

50000 сувенірна продукція – 

47100 

канцтовари – 2900  

5. День Конституції 

України 

28 червня 

2021 

10000 сувенірна продукція – 4650 

прапорці – 5350  

6. День Незалежності 

України 

24 серпня 

2021 

30000 укомплектування тури-

стичного містечка -13600 

сувенірна продукція – 

61800 

канцтовари -2000 

харчування – 40600 

оформлення сцени, місте-

чок – 12000  

7. Всеукраїнський фе-

стиваль – конкурс 

«Рушники мого 

краю» 

23-24 

серпня 

2021 

100000 

8. День підприємця 05 верес-

ня 2021 

10000 сувенірна продукція – 

10000  

9. День ветерана 01 жовтня 

2021 

5000 - 

10. День вчителя 03жовтня 

2021 

20000 квіти – 18775 

запрошення, білборд – 

1200  

11. День захисника 

України 

14 жовтня 

2021 

5000 квіти – 2000 

сувенірна продукція – 3000  

12. День визволення 

України від фа-

шистських загарб-

ників 

28 жовтня 

2021 

1000 квіти – 800  

13. День  працівника 

сільського госпо-

дарства 

21 листо-

пада 2021 

20000 сувенірна продукція – 6000 

квіти – 10340 

вітальні папки – 3695  

14. День працівника 

місцевого самовря-

дування 

07 грудня 

2021 

20000 вітальні папки – 2200 

сувенірна продукція – 

16500 

корзини - 490 

15. День Святого Ми-

колая 

19 грудня 

2021 

20000 - 

 

 В програмі фінансового забезпечення проведення заходів у 2021 році на 

території Андрушівської міської ради передбачено 326000 грн., використано та 

освоєно 300000 грн. 

 

Секретар ради        Ольга Прокопенко 


