
ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання  Програми відзначення в м.Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших 

заходів на 2015 – 2017 роки  за 2016 рік 

 

    1.  2413140         Управління у справах культури. спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради 
              КВКВ                            ( найменування головного розпорядника коштів програми ) 

 

     2.  2413140         Управління у справах культури. спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради 
              КВКВ                            ( найменування відповідального виконавця  програми ) 

 

3. 110502  «Програма відзначення в м.Ужгород державних та місцевих свят,історичних подій,знаменних і пам’ятних дат та інших 

заходів на 2015 – 2017 роки. Рішення сесії Ужгородської міської ради від 07 листопада 2014 року №1496 та зміни до Програми від 

30.08.16р. №329 

            КФКВ           ( найменування  програми, дата і номер рішення міської ради про ії затвердження) 

4.   Напрямки діяльності та заходи цільової програми: «Програма відзначення в м.Ужгород державних та місцевих свят,історичних 

подій,знаменних і пам’ятних дат та інших  заходів на 2015 – 2017 роки.  

                                                                                                                                                                                                                                             (грн.) 
№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансува

ння 

Фактичні 

обсяги 

фінансува

ння 

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання заходів) 

1 Участь у  проведенні заходу "Різдво по ужгородськи" 

 
Відділ культури 

07-08.01.16р. 
2 500 2 500 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

2 Різдвяні коляди  "Колядуємо усі і дорослі і малі" 

 
10.01.16р. 2 955 2 955 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

3 Відзначення Дня Соборності України, 70-ї річниці 
утворення Закарпатської області у складі України 
 

 

22.01.16р. 1 850 1 850 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

4 Участь в урочистому відкритті ювілейної виставки творів 05.02.16р. 400 400 Забезпечення належної організації та проведення свят 



№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк виконання 

заходу 

Планові 
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фінансува

ння 

Фактичні 

обсяги 

фінансува

ння 

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання заходів) 

Микити В.В. 
 

 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів. 100% 

5  Участь у організації концертної програми  "Любовання по -
ужгородськи" 
 

13.02.16р. 4 140 4 140 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

6 Відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав 

 

15.02.16р. 1 310 1 310 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

7 Організація та проведення національно-патріотичної акції 
"Герої не вмирають" 

 

20.02.16р. 325 325 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

8 Організація концерту фольклорного гурту "Гудаки" 
(Друкована продукція) 
 

27.02.16р. 600 600 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

9 Відкриття ювілейної ретроспективної виставки творів 
Ю.Д.Герца. 
 

26.02.16р. 250 250 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

10 Участь у  організації та проведенні фестивалю 
"Ужгородська палачінта" 
 

27-28.02.16р. 5 000 5 000 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

11 Організація ювілейного концерту з нагоди відзначення 25-
річчя з часу заснування танцювального ансамблю 

05.03.16р. 1 750 1 750 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 
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"Писанка". 
 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

12 Організація та проведення урочистостей з нагоди 
відзначення Міжнародного жіночого дня. 
 

04.03.16р. 1 260 1 260 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

13 Проведення концертних програм на фестивалі-ярмарку 
"Медовуха Фест". 
 

05-13.03.16р. 10 150 1 0150 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

14 Організація та проведення урочистого покладання квітів до 
памятника Т.Г.Шевченко 
 

09.03.16р. 990 990 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

15 Організація та проведення урочистого покладання квітів до 
памятника А.Волошину та на "Красному полі" біля м.Хуст 
 

15.03.16р. 1 200 1 200 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

16 Проведення урочистостей з нагоди 168-ї річниці угорської 
революції та національно-визвольної боротьби 1848-1849 
рр. 
 

15.03.16р. 300 300 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

17 Урочисте відкриття ювілейної ретроспективної вистаки 
творів Скакандія В.Ю. 
 

24.03.16р. 215 215 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

18 Відзначення Міжнародного дня театру,35-річчя з часу 
заснування Закарптського академічного театру ляльок та 
70-ї річниці заснування Закарпатського обласного 

25,27.03.16р. 520 520 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 



№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансува

ння 

Фактичні 

обсяги 

фінансува

ння 

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання заходів) 

українського музично-драматичного театру 
 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

19 Проведення урочистостей та ювілейного концерту з нагоди 
25-річчя з часу заснування танцювального ансамблю 
"Писанка" 
 

02.04.16р. 810 810 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

високопрофесійної творчості, обдарованих дітей. 100% 

20 Проведення спільно з зацікавленими установами, 
організаціями дитячого свята "Книжковий бум" 
 

02.04.16р. 3 000 3 000 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

21 Організація та проведення культурно-мистецьких заходів 
під час проведення свята "Сакура-фест". 
 

15-30.04.16р. 16 000 16 000 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

22 Участь у творчій зустрічі з нагоди 75-річчя від дня 
народження Хланти І.І. 
 

20.04.16р. 296 296 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

23 Підготовка до проведення фестивалю професійних театрів 
вогню "ФАЄР ЛАЙФ ФЕСТ". 
 

25.04.16р. 4 730 4 730 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

24 Участь у проведенні мітингу-реквієму до 30-ї річниці з дня 
Чорнобильської катастрофи. 
 

26.04.16р. 450 450 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

25 Участь в організації та проведенні Х1 міжнародного 
конкурсу-фестивалю мистецтв "Закарпатський Едельвейс 
2016".(афіша) 
 

03-05.05.16р. 1545 1545 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 
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творчості, обдарованих дітей. 100% 

26 Організація та проведення XI міжнародного конкурсу-
фестивалю мистецтв "Закарпатський Едельвес 2016". 
 

05.05.16р. 3000 3000 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

27 Урочисте покладання квітів з нагоди Дня катастрофи і 
героїзму європейського єврейства 
 

05.05.16р. 204 204 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

28 Участь в організації та проведенні Міжнародного 
фестивалю хіп-хоп танцю  "Ghetto Groove". 
 

06-07.05.16р. 1 200 1 200 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

29 Участь в організації та проведенні урочистостей з нагоди 
відзначення Дня памяті та примирення і 71-ї річниці 
Перемоги над нацизмомо у другій світовій війні. 
 

08-09.05.16р. 7 800 7 800 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

30 Участь в урочистому покладанні квітів до Дня памяті жертв 
політичних репресій. 
 

15.05.16р. 450 450 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

31 Участь в урочистій церемонії нагородження учасників та 
переможців IX Міжнародного дитячо-юнацького 
мистецького конкурсу "Срібний дзвін". 
 

20.05.16р. 981 981 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

32 Забезпечення участі фольклорго-етнографічного 
ансамблю "Ужгород" у міжнародному фестівалі у 
м.Будапешт. 
 

22.05.16р. 12 060 12 060 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 



№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансува

ння 

Фактичні 

обсяги 

фінансува

ння 

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання заходів) 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

33 Відзначення 70-річчя від дня заснування Ужгородського 
державного музичного училища ім.Д.Є.Задора. 
 

27.05.16р. 525 525 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

34 Виготовлення друкованої продукції,повязаної із 
презентацією альбому-книги "Василь Свида.Нетлінне". 
 

13.06.16р. 2 500 2 500 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

35 Участь в організації відкриття "Східно-Європейського 
кругового фотосалону - 2016". 
 

17.06.16р. 1 300 1 300 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

36 Участь в організації та проведенні мистецько  - культурної 
акції з нагоди 70-річчя першого концерту Закарпатського 
народного хору та 120-річчя від дня народження 
П.Милославського,культурного і громадського діяча. 
 

19.06.16р. 3 500 3 500 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

37 Участь в урочистому покладанні квітів до памятника 
Т.Масарика. 
 

16.06.16р. 470 470 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

38 Забезпечення участі колективу театру "Шарж" у 8-му 
фестивалі патріотичної пісні "Рутенія". 
 

19.06.16р. 1 468,86 1 468,86 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

39 Участь у організації та проведенні дитячих концертів 
присвячених Дню молоді та Дню Конституції України. 
 

17-18.06.16р. 20 000 20 000 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 
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творчості, обдарованих дітей. 100% 

40 Організація та проведення урочистого покладання квітів на 
"Пагорб Слави" до Дня скорботи і вшанування памяті 
жертв війни в Україні . 
 

22.06.16р. 2 040 2 040 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

41 Організація та проведення культурно-мистецьких  та 
урочистих  заходів до Дня Конституції України. 
 

24.-26.06.16р. 3 400 3 400 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів,. 100% 

42 Участь у  організації  та проведенні  "Сьомого 
Закарпатського Параду Наречених" 
 

28.06.16р. 10 000 10 000 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

43 Спільно із зацікавленими організаціями забезпечення 
виїзду ромського фольклорного ансамблю "Ром Сом" на IX 
міжнародний фестиваль в м.Печ (Угорщина). 
 

27.06.16р. 2 000 2 000 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

44 Забезпечення участі зразкового театру танцю "Диво" у II 
Всеукраїнському фестивалі дитячо-юнацької творчості 
"Жемчужина у моря" у м.Одеса. 
 

01-03.07.16р. 3 416 3 416 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

45 Забезпечення організації та проведення свята "В ніч на 
Івана Купала" 
 

07.07.16р. 6 760 6 760 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

46 Забезпечення участі фольклорно-етнографічного 
ансамблю "Ужгород" у фольклорному святі у с.Коленовце 
(Словаччина). 
 

17.07.16р. 6 660 6 660 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

47 Забезпечення придбання книги "Творчість особливих 31.07.16р. 2 500 2 500 Забезпечення належної організації та проведення свят 
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людей Закарпаття" для закладів культури міста та 
обласного товариства інвалідів. 
 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

48 Допомога у виданні художнього альбому М.Пейтера. 
 

07.16р. 5 000 5 000 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

49 Підготовка до фетивалю меду "Медовий Спас". 
 

14.08.16р. 6 120 6 120 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

50 Виготовлення та придбання банерів для оформлення 
сценічних майданчиків при проведенні культурно-
мистецьких заходів до державних та місцевих свят. 
 

07.08.16р. 8 677 8 677 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

51 Участь у  проведенні  "Ужгородської регати 2016" 
 

07.08.16р. 11 500 11 500 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

52 Відзначення 70 річниці від дня заснування Закарпатської 
організації Національної спілки художників України. 
 

18.08.16р. 1 040 1 040 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

53 Відзначення Дня Державного Прапора України та 25-ї 
річниці Незалежності України". 
 

23.08.16р. 1 280 1 280 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

54 Організація та проведення урочистостей,культурно- 24.08.16р. 9 100 9 100 Забезпечення належної організації та проведення свят 
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масових заходів з нагоди Дня Державного Прапора 
України та 25-ї річниці Незалежності України". 
 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

55 Організація та проведення урочистостей до Дня знань. 
(букети квітів) 
 

01.09.16р. 1 750 1 750 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

56 Забезпечення виконання підготовчих робіт до Дня міста.: 
- афіші (100шт.) –  
- подарунковий пакет з символікою Ужгорода – . 
- запрошення (400шт.) –  
- вкладиш  до запрошення (400 шт) –  
- буклет презентацій «Ужгород» (70 шт.) – . 
- сувенір керамічний (70 шт.) –  
- футболка (70 шт.) –  
- почесні відзнаки (з0 шт.), почесні грамоти (10 шт.)  
- рамки –  

12.09.16р. 

 

 

1 200 

1 750 

10 000 

2 000 

4 550 

5 600 

4 900 

2 510,51 

1 800 

1 200 

1 750 

10 000 

2 000 

4 550 

5 600 

4 900 

2 510,51 

1 800 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

57 Участь у проведенні "Свята Закарпатської культури". 
 

10.09.16р. 3 800 3 800 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

58 Постери для  мешканців та гостей міста про культурно-
мистецькі заходи та урочистості до Дня міста. 
 

До 23.09.16р. 8 700 8 700 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

59 Участь в урочистостях до Дня партизанської слави. 
 

22.09.16р. 526 526 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 



№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансува

ння 

Фактичні 

обсяги 

фінансува

ння 

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання заходів) 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація та проведення урочистих і культурно-
мистецьких заходів,офіційних прийомів делегацій та 
гостей з нагоди відзначення Дня міста. 
 

 

23-25.09.16р. 

  Забезпечення належної організації та проведення свят  

державного, регіонального, місцевого значення,  
пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% - культурно-мистецький захід «Унгвар стайл» -   12 000 12 000 

- проведення концерту до Дня міста   9 000 9 000 

- проживання з 23 по 26.09.16р. офіційних делегацій   44 334,92 44 334,92 

- святковий прийом офіційних делегацій (використання 
конференц-зали,кава .чай, сік., вода,тістечка,фрукти)  

  

49 950 

 

49 950 

- канцтовари  для проведення майстер-класів  5 000 5 000 

- вистава для дітей  до Дня міста   2 000 2 000 

- букети квітів  5 575 5 575 

- харчування та обслуговування офіційних закордонних та 
українських делегацій  

 49 020 49 020 

- монтаж,демонтаж, використання сценічного обладнання 
23-26.09.16р.  

 49 900 49 900 

- надання послуг усного перекладу   3 000 3 000 

- мультимедійний супровід в комплексі   21 500 21 500 

61 Організація та проведення урочистих і культурно-
мистецьких заходів,офіційних прийомів делегацій та 
гостей з нагоди відзначення Дня міста.: 
- озвучення офіційного прийому 24.09.16р., фестивалю 
MOST CITY FEST (24-25/09.16р).,озвучення та освітлення 
концертної програми на пл.. Ш.Петефі ( 24-25.09.16р.) 

23-25.09.16р. 
 

38 400 

 

38 400 

 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

- художнє оформлення та декорування пл. Фенцика  6 100 6 100 

- транспортні послуги  8 000 8 000 

62 Участь в організації фестивалю "Кірпічка збирає 
друзів". 
 

02.10.2016р. 
 

4 630 
 

4 630 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

63 Організація та проведення урочистостей  з нагоди 
відзначення Всеукраїнського Дня бібліотек. 
 

30.09.16р. 

 
1 380 

 

1 380 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 



№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансува

ння 

Фактичні 

обсяги 

фінансува

ння 

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання заходів) 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

64 Участь в організації, офіційному відкритті та проведенні 
фестивалю "Дні Європейської культури "Heymish фест". 
 

07-09.10.16р. 
 

8 364 
 

8 364 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

65 Відзначення Дня захисника України. 
 

14.10.16р. 
 

2 960 
 

2 960 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

66 Участь в організації та проведенні літературно-
мистецького проекту "Х років НЛО" (неофрмальному 
літературному обєднанню) "Ротонда". 
 

22.10.2016р. 
 

1 000 
 

1 000 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді. 100% 

67 Участь в урочистостях з нагоди відзначення 60-ї річниці 
угорської революції та національно-визвольної боротьби 
1956 року. 
 

20.10.16р. 
 

560 
 

560 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

68 Організація та проведення урочистих заходів з нагоди 72-ї 
річниці визволення міста Ужгород від фашистських 
загарбників. 
 

28.10.16р. 

 
4 652 

 

4 652 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

69 Організація та проведення урочистого відкриття 
фестивалю марафону "Падіюн-Євро-Данс". 
 

28.10.16р. 
 

3 600 
 

3 600 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

70 Організація та проведення урочистих заходів з нагоди 
відзначення Всеукраїнського дня працівника культури та 
майстрів народного мистецтва та Дня української 
писменості та мови. 
 

09.11.16р. 
 

4 305 
 

4 305 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 



№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансува

ння 

Фактичні 

обсяги 

фінансува

ння 

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання заходів) 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

71 Участь в урочистому відкритті памятника Мілану 
Растіславу Штефанику. 
 

10.11.16р. 
 

450 
 

450 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

72 Спільно із зацікавленими організаціями забезпечення  
участі народного художнього колективу "Студії сучасного 
танцю "Бліц" у фестивалі  "Feel the beat - 2016" у м.Київ.  
 

18-21.11.16р. 
 

19 958,40 
 

19 958,40 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

73 Участь в організації і проведенні XIX міжнародного 
фестивалю джазового мистецтва "Пап-Джаз-Фест-2016". 
 

02.12.16р. 
 

5 000 
 

5 000 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

74 Організація та проведення заходу з вшанування памяті 
жертв голодоморів. 
 

26.11.16р. 
 

400 
 

400 
 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

75 Новорічна атрибутика для святкового формлення міської 
ялинки на пл. Театральній: 

- гірлянди (150 шт.)  
- каркас металевий (1 шт.)  
- лампи світлодіодні  
- Лампи світлодіодні  
- Кульки ялинкові ( 150 шт.)  

12.16.р. 
 

114 300 

7 140 

4 708,80 

28 511,20 

9 000 

 

114 300 

7 140 

4 708,80 

28 511,20 

9 000 

Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

76 Організація та проведення святкового концерту та 
урочистих зборів з нагоди відзначення Дня місцевого 
самоврядування 
 

06-07.12.16р. 
 

5 950 5 950 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

77 Організація та проведення концерту-лекції . 13.12.16р. 
 

3 280 3 280 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 



№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

строк виконання 

заходу 

Планові 

обсяги 

фінансува

ння 

Фактичні 

обсяги 

фінансува

ння 

Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання заходів) 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

78 Участь в урочистостях з нагоди Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 
 

13.12.16р. 480 480 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

79 Забезпечення виконання підготовчих робіт для 
проведення культурно-мистецьких заходів до різдвяно-
новорічних свят. 
 

17.12.16р. 
 

13 800 13 800 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

80 Забезпечення участі фольклорно-етнографічного 
ансамблю "Ужгород" у міжнародному фестивалі Зимових 
обрядових пісень українсько-русинського фольклору у 
м.Пейч (Угорщина). 
 

17-18.12.16р. 
 

18 000 18 000 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

81 Організація та проведення культурно-мистецьких заходів 
до новорічно-різдвяних свят. 
 

18-31.12.16р. 

 
12 972,50 12 972,50 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

82 Підсумкова нарада та нагородження грамотами за 
результатами роботи протягом 2016 року працівників 
галузі. 
 

27.12.16р. 

 
525 525 Забезпечення належної організації та проведення свят 

державного, регіонального, місцевого значення, 

пам’ятних дат, історичних подій, театралізованих свят, 

тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

молоді, підтримку народної та високопрофесійної 

творчості, обдарованих дітей. 100% 

   ВСЬОГО:  800631,19 800631,19  

 

 

 

Начальник управління                                                                                                                                                                                      О.Василиндра 


