УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
13.09.2017

Ужгород

№ 273

Про Програму відзначення в місті Ужгород
державних та місцевих свят, історичних подій,
знаменних і пам’ятних дат та інших заходів
на 2018-2020 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, з метою активізації культурно-естетичного та
духовно-патріотичного виховання молоді, вшанування пам’яті видатних осіб,
відзначення знаменних і пам’ятних дат виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити Програму відзначення в місті Ужгород державних та
місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на
2018-2020 роки з подальшим винесенням на розгляд сесії міської ради
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Білака О.П.

Міський голова

Б. Андріїв

ПОГОДЖЕНО:
Рішення виконкому
13.09.2017 № 273

Програма
відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят,
історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів
на 2018-2020 роки
1. Паспорт Програми

1. Ініціатор Програми
2. Розробник Програми
3. Головний розпорядник коштів
4. Відповідальний виконавець
Програми
5. Учасники Програми

6. Термін реалізації Програми
7. Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми згідно з
додатком 1 до Програми

Управління у справах культури,
спорту, сім’ї та молоді
Управління у справах культури,
спорту, сім'ї та молоді
Управління у справах культури,
спорту, сім’ї та молоді
Відділ культури управління у справах
культури, спорту, сім'ї та молоді;
Ужгородський міський центр
дозвілля-будинок культури,
Ужгородська міська централізована
бібліотечна система, Ужгородська
дитяча школа мистецтв, Ужгородська
дитяча музична школа №1 ім. П.І.
Чайковського
2018-2020 роки
Міський бюджет, інші джерела не
заборонені законодавством

2. Загальні положення
Програма
розроблена
відповідно до Конституції України,
Бюджетного кодексу України, Законів України “Про культуру”, “Про місцеве
самоврядування в Україні”, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України щодо відзначення державних свят та інших
подій держави.
3. Визначення проблем, на розв’язання яких
спрямована Програма
Місто Ужгород відповідно до встановленого порядку бере участь у
відзначенні свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат,
історичних подій. Це потребує виділення бюджетних асигнувань відповідному
їх розпорядникові, тобто прийняття Програми.
Розробка цієї Програми зумовлена необхідністю розвитку культурних
традицій міста, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності
закладів культури для всіх верств населення, створення максимально
сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей,
задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та
популяризації національних звичаїв та обрядів, організації повноцінного,
змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного
обслуговування населення. Актуальність та необхідність такої Програми
переконливо підкріплюється Конституцією України, Указами Президента
України та Постановами Кабінету Міністрів України щодо відзначення Дня
Перемоги, Дня Конституції України, Дня незалежності України і інших
державних, професійних та місцевих свят.
4. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є створення організаційних, фінансових і матеріальнотехнічних умов для відзначення свят державного, регіонального, місцевого
значення, пам’ятних дат та історичних подій. Виявлення талановитої молоді,
подальший розвиток традиційної української культури, традиційних культур
народів та етносів, що населяють місто Ужгород, підтримка народної та
високопрофесійної творчості, обдарованих дітей, створення максимально
сприятливих умов для творчого розвитку особистості, задоволення духовних та
естетичних потреб громадян міста, виховання в ужгородців почуття
патріотизму до рідної країни та міста, підтримка різноманітних культурних
проектів, збереження та розвиток культурної інфраструктури міста, створення
умов для розвитку туристичної сфери на території міста.
Завдання Програми - реалізація державної політики у сфері культури і
мистецтва (додаток 2 до Програми), складовою якої є:

- організація на належному рівні та проведення заходів, урочистостей із
відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних
дат, історичних подій;
- створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих
ініціатив з врахуванням місцевих особливостей, розв’язання проблем
національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної
спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;
- сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримка
професійної творчої діяльності, а також збереження національної культурної
спадщини, реалізації аматорських колективів;
- створення умов для відродження і розвитку культури української нації,
культур національних меншин, які проживають на території міста, розвиток
зв’язків з українцями, які проживають за кордоном;
- створення умов для розвитку мистецької освіти;
- формування у мешканців міста культурно-естетичних смаків, поваги до
національної культури та народних традицій;
- популяризація культурно-освітніх заходів щодо формування патріотичних почуттів любові до свого рідного міста, вшанування ветеранів війни та
праці;
- популяризація народної творчості в усій різноманітності її видів та
жанрів;
- організація змістовного дозвілля мешканців міста;
- організація виставок, творчих звітів, концертів творчих обдарувань,
колективів міста;
- розвиток та підтримка фестивального руху;
- створення умов для формування туристично-екскурсійних маршрутів.
5. Шляхи і засоби розв’язання проблем, обсяги та джерела фінансування,
строки реалізації Програми
Фінансове
забезпечення
заходів,
визначених
Програмою,
здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на
відповідний рік, та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених
чинним законодавством України.
Форми і методи розв’язання проблем, зазначених у Програмі,
реалізовуватимуться відповідно до законодавчих та нормативних актів, які
визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи
культури, регламентують суспільні відносини у галузі культури, сфері
естетичного виховання підростаючого покоління, духовного розвитку
особистості.
Реалізація Програми розрахована на три роки. Ресурсне забезпечення
Програми наведено в додатку 1 до Програми.
Заходи щодо реалізації Програми та орієнтовний план культурномистецьких заходів подані у додатках 4, 5.
6. Очікувані результати від реалізації Програми

- забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері
культури, мистецтва, народних промислів, туризму;
- належний рівень організації та проведення заходів із відзначення свят
державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних
подій;
- створення максимально сприятливих умов для розвитку професійного та
аматорського мистецтва;
- підвищення рівня художньо-естетичної і музичної освіти дітей та
підлітків;
- розвиток та популяризація національної культури, національних
звичаїв та обрядів;
- формування у громадян почуття гордості за рідне місто, збагачення
духовного життя мешканців та гостей міста шляхом проведення мистецьких
заходів;
- виховання високих естетичних смаків громадян та забезпечення їх
активної участі у культурному житті міста;
- підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької
роботи;
- інтеграція в європейський і світовий культурні процеси, освоєння нових
форм і напрямків культурного обміну.
Результативні показники виконання завдань Програми подані у додатку 3.
7. Координація виконання Програми
Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється
управлінням у справах культури, спорту, сім’ї та молоді.

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми
відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій,
знаменних і пам’ятних дат
та інших заходів на 2018-2020 роки
(тис. грн.)
Обсяг коштів на
виконання
Програми
Міський бюджет
Інші джерела
Усього:

Строки виконання Програми
2018 рік
2019 рік
2020 рік

1150,0
30,0
1180,0

Усього витрат
для виконання
Програми

1200,0

1250,0

3600,0

40,0

50,0

120,0

1240,0

1300,0

3720,0

Додаток 2
до Програми
Перелік завдань міської цільової програми
Джерела
фінансування

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Обсяг видатків

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Реалізація
державної
політики у сфері культури
і мистецтва. Організація на
належному
рівні
та
проведення
заходів,
урочистостей
із
відзначення
свят
державного, регіонального
місцевого
значення,
пам’ятних дат, історичних
подій
створення
сприятливих умов для
розвитку культурних і
творчих ініціатив тощо.

Обсяг видатків

Завдання

2020 рік
(прогноз)
У т.ч.
кошти

Спеціальний
фонд

Міський бюджет, інші
джерела

Строки виконання Програми
2019 рік
(прогноз)
У т.ч.
кошти

Загальний
фонд

Всього
на
виконання
програми

2018 рік
(проект)
У т.ч.
Кошти
Міського
бюджету

Обсяг видатків

Мета,
завдання,
ТПКВК
МБ

1180,0

1150,0

30,

1240,0

1200,0

40,0

1300,0

1250,0

50,0

Відповідальні
виконавці

Відділ
культури
управління у
справах
культури,
спорту, сім’ї та
молоді
Відділ
культури
управління у
справах
культури,
спорту, сім’ї та
молоді

Додаток 3
до Програми

Всього на виконання програми
Мета Програми:
Всього на виконання підпрограми
ТПКВК МБ
Відповідальний виконавець:
Завдання 1.

Показники виконання:
Показники витрат (вхідних
ресурсів):
Показник продукту:
Кількість заходів
Показник продуктивності
(ефективності):
Середні витрати на проведення
одного заходу
Показник результативності
(якості):
Динаміка збільшення кількості
заходів у плановому періоді порівняно
з минулими роками

1180,0

1150,0

30,0

1240,0

1200,0

40,0

1300,0

1250,0

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

2020 рік
(прогноз)
У т.ч. кошти
міського бюджету

Разом

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Строки виконання Програми
2019 рік
(прогноз)
У т.ч. кошти
міського бюджету

Разом

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

2018 рік
(проект)
У т.ч. кошти
міського бюджету

Разом

Відповідальні виконавці,
ТПКВК МБ, завдання програми,
результативні показники

Код тимчасової
класифікації
видатків та кредитування

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми

50,0

Створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят державного,
регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат та історичних подій.
2414200
Відділ культури управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді
Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтва. Організація на належному рівні та проведення заходів,
урочистостей із відзначення свят державного, регіонального місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій
створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив тощо.
1180,0

1150,0

62

30,0

1240,0

1200,0

62

67

19,0

18,5

1,1

1,1

40,0

1300,0

1250,0

67

72

72

18,5

17,9

18,1

17,4

1,1

1,1

1,1

1,1

50,0

Додаток 4
до Програми
Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Програми відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і
пам’ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки
№
п/п

Назва
напряму
діяльності

Заходи

1

2

3

1.

Реалізація
державної
політики у
сфері
культури і
мистецтва.
Вдосконаленн
я форм і
методів
проведення
заходів,
присвячених
державним та
місцевим
святам.
Задоволення
духовних
потреб
населення,
забезпечення
конституційного права на
доступ до
надбань
культури і
мистецтва.

Відзначення
державних свят,
історичних подій,
пам’ятних дат,
визначних подій
держави, які
встановлені
актами
Президента
України, Кабінету
Міністрів України
та ін. Організація
та проведення
загальноміських
культурномасових заходів місцевих свят
(додаток 5 до
Програми).
Проведення
круглих столів,
нарад,
конференцій,
семінарів, тощо.

Термін
виконання

4

20182020
роки

Відповідальний
виконавець

5

Відділ
культури
управління у
справах
культури,
спорту, сім’ї
та молоді

Обсяги фінансування
тис. грн.
2018 рік
міськи інші
й
дже
бюдже рела
т

2019 рік
міський
інші
бюджет дже
рела

Очікуваний результат

2020 рік
міський
інші
бюджет джере
ла

6

7

8

9

10

11

12

395,0

10,0

430,0

20,0

455,0

25,0

Належне відзначення
державних свят,
консолідація
суспільства,
формування та
виховання в ужгородців
почуття патріотизму,
поваги до історичного
минулого, організація їх
дозвілля, розважальних
заходів у святкові та
вихідні дні. Збагачення
духовного життя
мешканців та гостей
міста шляхом
проведення мистецьких
заходів, забезпечення їх
активної участі у
культурному житті
міста. Обговорення
актуальних питань,
обмін досвідом,
популяризація історії,
культури, мистецтва
міста.

1.1.

1.2.

Розвиток
самодіяльної
народної
творчості в
усій
різноманітності її видів
та жанрів,
підтримка
професійної
творчої
діяльності та
самодіяльних
творчих
колективів,
майстрів
народної
творчості,
народних
художніх
промислів та
ремесел.

Організація та
проведення
ювілейних дат
творчих
колективів,
видатних діячів
культури,
аматорів
народної
творчості,
закладів
культури,
професійних
свят, творчого
звіту майстрів
народної
творчості та
аматорів
народного
мистецтва.
Організація та
проведення
пленерів,
майстер-класів,
виставок
образотворчого
та декоративноприкладного
мистецтва
Розвиток та
Організація та
підтримка
проведення
фестивально- міських
го руху,
фестивалів, свят.
створення
Забезпечення

20182020
роки

Відділ
культури
управління,
МЦД-БК,
ДШМ.

80,0

-

85,0

-

90,0

-

20182020
роки

Відділ
культури
управління,
МЦД-БК

80,0

20,0

80,0

20,0

85,0

25,0

Створення
максимально
сприятливих умов
для розвитку
професійного та
аматорського
мистецтва,
популяризація
аматорського
мистецтва.
Задоволення
духовних потреб
населення в галузі
образотворчого і
декоративноприкладного
мистецтва.

Відкриття нових
перспектив для
туристичної
діяльності. Розвиток
та популяризація

умов для
розвитку
культури і
мистецтва.

1.3.

1.4.

1.5.

участі творчих
колективів міста
у обласних,
Всеукраїнських,
Міжнародних
фестивалях,
конкурсах.
Відродження Сприяння та
та розвиток
надання
культури і
допомоги
традицій
національнонаціональних культурним
меншин.
товариствам у
відзначенні
подій, пам’ятних
дат, свят,
пов’язаних з їх
історією
(додаток 5 до
Програми).
Інформацій- Виготовлення
нодрукованої
презентацій- продукції, афіш,
ні заходи.
запрошень,
рекламних
проспектів, бігбордів тощо для
проведення
культурномистецьких
заходів.
Створення
Виготовлення та
умов для
придбання
якісного
нагородної та
проведення
іншої
урочистих та атрибутики,

національної
культури,
національних звичаїв
та обрядів.

20182020
роки

Відділ
культури
управління
у справах
культури,
спорту,
сім’ї та
молоді

20,0

-

20,0

-

20,0

-

Збереження і
розвиток етнічної,
духовної і культурної
самобутності
національних
меншин, які
проживають на
території міста.

20182020
роки

Відділ
культури
управління

140,0

-

140,0

-

140,0

-

Забезпечення широкої
поінформованості
мешканців міста,
популяризація
культурномистецьких
заходів.

20182020
Роки

Відділ
культури
управління,
МЦД-БК

95,0

-

95,0

-

100,0

-

Належна організація
та проведення
урочистих та
культурномистецьких заходів.

культурномистецьких
заходів.

реквізиту для
проведення
заходів

1.6.

Забезпечення
умов для
суспільної і
культурної
самореалізації
талановитої
особистості.

Підтримка
високо
професійного
мистецтва,
творчих
ініціатив молоді,
творчих спілок,
інших
культурно мистецьких
організацій.

20182020
роки

Відділ
культури
управління

90, 0

-

100,0

-

100,0

-

1.7.

Нагородження (виплата)
міської
премії імені
Петра
Скунця

20182020
роки

Відділ
культури
управління
у справах
культури,
спорту,
сім’ї та
молоді

30,0

-

30,0

-

30,0

-

1.8.

Забезпечення
належної
організації та
проведення
офіційних

Заохочення
сучасних
прозаїків до
написання
творів,
присвячених
місту Ужгород,
популяризація
новітньої
української
літератури серед
населення міста,
відкриття нових
талантів
Організація та
проведення
офіційних
прийомів:
забезпечення

Відділ
культури
управління
у справах
культури,

220,0

-

220,0

-

230,0

-

Підтримка видатних
творчих
особистостей,
стимулювання
творчої активності.
Покращення
творчого
співробітництва,
сприяння діяльності
творчих спілок,
професійних та
самодіяльних
колективів щодо
творення
національної
культури
та
мистецтва.
Популяризація
новітньої української
літератури серед
населення міста,
відкриття нових
талантів,
стимулювання
творчої активності.

Проведення на
належному рівні
заходів,
прийомів офіційних
делегацій.

прийомів з
нагоди
відзначення
свят
державного,
регіонального та
місцевого
значення,
заходів за
участі
колективів
(артистів) із
України та
закордону.

делегацій
(запрошених
гостей міста)
транспортом,
послугами
екскурсоводів та
перекладачів.
Проживання та
харчування.
Озвучення
офіційних
прийомів.
Виготовлення
необхідної
протокольної
атрибутики та
інформаційних
матеріалів,
придбання
квіткової
продукції,
сувенірів,
пов’язаних із
символікою,
історією,
економічним
потенціалом,
культурним
надбанням міста,
тощо.
Організація та
проведення
культурної
програми тощо.
ВСЬОГО:

спорту,
сім’ї та
молоді

Налагодження
контактів та
співпраці. Промоція
міста Ужгород.
Покращення
співпраці в
економічній та
гуманітарній сферах,
підтримка дружніх
зв’язків

1150,0

30,0

1200,0

40,0

1250,0

50,0

Додаток 5
до Програми
ПЛАН
культурно-мистецьких заходів до Програми відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і
пам’ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки
1. Різдвяні коляди, вертепи, святкові різдвяні концерти (січень)
2. Відзначення Дня Соборності України (щороку 22 січня)
3. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (щороку 15 лютого)
4. День Героїв Небесної Сотні (20 лютого)
5. Ужгородська палачінта (лютий)
6. Організація та проведення обрядових свят
7. Міжнародний жіночий день (березень)
8. Урочистості з нагоди річниці від дня народження Т.Г.Шевченка (щороку 9 березня)
9. Участь у відкритому фестивалі-конкурсі стрілецької пісні «Красне поле» (березень)
10. Відзначення річниці проголошення Карпатської України (щороку 15 березня)
11. Відзначення річниці угорської революції 1848-1849 рр. (щороку 15 березня)
12. Відкритий конкурс піаністів ім. Дезидерія Задора (березень)
13. Участь у Міжнародному конкурсі-фестивалі «Закарпатський Едельвейс» (квітень)
14. Відзначення річниці аварії на Чорнобильській АЕС ( щороку 26 квітня)
15.Фестиваль сучасної духовної музики (квітень)
16. Всесвітній день книги і авторського права (квітень)
17. Фестиваль «Сакура-фест» (квітень)
18. День па́м'яті та прими́рення (8 травня)
19. Марш – парад духових оркестрів (травень)
20. День Перемоги над наци́змом у Дру́гій світові́й війні́ (щороку 9 травня)
21. Міжнародний фестиваль хіп-хоп танцю «Ghetto Groove» (травень)
22.День Матері (травень)
23. Відзначення дня пам’яті жертв політичних репресій (травень)
24. День Європи (травень)
25. День Слов’янської писемності і культури (травень)
26. Творчий звіт аматорських колективів, окремих виконавців міста (травень)
27. Книжкове свято «Книга-фест» (травень)
28. Участь у обласному конкурсі українського художнього слова «Моя весна» ім. І. Ірлявського
29. Участь у Всеукраїнському відкритому конкурсі читців ім. Т.Шевченка
30.Міжнародний День захисту дітей (щороку 1 червня)

31. Пушкінські читання (червень)
32. День скорботи (щороку 22 червня)
33.День молоді
34. День Конституції (щороку 28 червня)
35. Річниця воззєднання Закарпаття з Україною (червень)
36. Участь у обласному фестивалі угорського народного мистецтва
37. Участь у обласному фестивалі фольклору “На Синевир трембіти кличуть”
38. День Державного Прапора України (щороку 23 серпня)
39. День Незалежності України (щороку 24 серпня)
40. День знань (1 вересня)
41. Участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Іван Попович збирає таланти»
42. День партизанської слави та день Миру (вересень)
43. Всеукраїнський День бібліотек (вересень)
44. Участь у фестивалі “Словенска веселіца”
45. Міжнародний день музики (жовтень)
46. Участь у Всеукраїнському фестивалі сучасної та популярної музики «Червона рута» (жовтень)
47. Культурно-розважальна програма на ярмарку “Золота осінь” (жовтень)
48. Цикл заходів до Дня міста (вересень-жовтень)
49. День художника (жовтень)
50. День захисника України (14 жовтня)
51.Урочистості до річниці Угорської революції і визвольної боротьби 1956р. (жовтень)
52. Урочистості з нагоди річниці від дня визволення міста та краю від
німецько-фашистських загарбників (щороку 28 жовтня)
53. День працівників культури та майстрів народного мистецтва (листопад)
54. День української писемності та мови (листопад)
55. День гідності та свободи (21 листопада)
56. День пам’яті жертв голодомору (щороку листопад)
57. День місцевого самоврядування (7 грудня)
58. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (щороку 14 грудня)
59. Театралізоване дійство до Дня св. Миколая (щороку 19 грудня)
60. Цикл різдвяно-новорічних заходів (грудень)
61. Організація та проведення культурно-розважальних програм на міських фестивалях-ярмарках.
62. Організація та проведення концертів, виставок, майстер-класів, мистецьких фестивалів, конкурсів, акцій тощо.

