
  
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

                         LХV сесія VIІ скликання 
 

РІШЕННЯ   
                                                                                                                                                                                                                                                                         

19 грудня 2019 року         №  1123- VIІ  

 

Про затвердження Програми культурно-

мистецьких заходів Комсомольської 

селищної ради на 2020-2024 роки 

 

 Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України» Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму культурно - мистецьких заходів Комсомольської 

селищної ради на 2020-2024 роки (додається). 

2. Затвердити Заходи на 2020 рік до Програми культурно - мистецьких 

заходів Комсомольської селищної ради на 2020-2024 роки (додаток № 1). 

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

гуманітарних питань (голова комісії  Рильцев В.П.). 

 

 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                          Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено: 

рішенням LХV сесії 

Комсомольської селищної ради 

VIІ  скликання від 19 грудня 2019 

р. № 1123 - VIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

культурно-мистецьких заходів 

Комсомольської селищної ради 

на 2020 - 2024 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 Програма культурно-мистецьких заходів зумовлена необхідністю 

удосконалення галузі культури та туризму на території Комсомольської 

селищної ради, спрямування її на розвиток культурних традицій, збереження 

історичних цінностей, 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, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового 

відпочинку та розваг, культурного обслуговування населення. 

Ця програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері 

культури, мистецтва і визначає основні напрямки подальшого вдосконалення 

форм і методів проведення масових заходів, у тому числі присвячених 

державним та місцевим святам, а також стратегію збереження та укріплення 

позицій Комсомольської селищної ради як культурного осередку.  

 

2. Мета та основні завдання програми 

 

Головна мета Програми - підвищення ефективності діяльності 

закладів культури селищної ради, створення фінансових та організаційних 

умов для подальшого розвитку культурно-мистецької сфери громади. 

 Програма має на меті реалізацію єдиної політики в сфері організації 

культурно-масових заходів - концертів, театралізованих свят, тематичних 

заходів, фестивалів, виявлення талановитої особистості, подальший розвиток 

української культури і традиційних культур, що існують на території селищної 

ради.   

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 
 

 Програма передбачає:  

- проведення фестивалів, змагань та конкурсів; 

- транспортні витрати для забезпечення участі творчих колективів, солістів у 

районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних  культурно-

мистецьких заходах; 

- заходи для ветеранів селищної ради; 

- заходи для колективів КЗ КП «Слобожанський селищний Палац культури; 

- організація для пенсіонерів селищної ради, дітей, жителів віддалених селищ 

(селище Благодатне) поїздок до історичних та/або культурних місць. 

 

4. Очікувані результати, ефективність програми: 

Реалізація програми сприятиме: 
- підвищенню ролі культури та рівня масового відпочинку та культурно-

просвітницької роботи у суспільному житті; 

- підвищенню статусу та соціальної ролі працівників культури; 

- відродженню кращих традицій народного, аматорського та професійного 

мистецтва; 



- поліпшенню культурного обслуговування населення; 

- забезпеченню на території селища реалізації державної політики у сфері 

культури і мистецтва; 

- створенню максимально сприятливих умов для естетичного і духовного 

виховання, для розвитку аматорського мистецтва;  

- збільшенню відсотка участі художніх колективів у міських, обласних, 

всеукраїнських і міжнародних конкурсів; 

- формуванню у населення почуття гордості за рідне селище, збагаченню 

духовного життя мешканців та гостей Комсомольської селищної ради шляхом 

проведення мистецьких заходів; 

- вихованню високих естетичних смаків у населення та забезпечення їх 

активної участі у культурному житті Комсомольської селищної ради; 

- підвищення рівня культури громадян через популяризацію історико - 

культурного туризму, сприяння задоволення духовних потреб громадян, через 

організацію для пенсіонерів селищної ради, дітей, жителів віддалених селищ 

(селище Благодатне) поїздок до історико – культурних місць. 

5.ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ 
 

Обсяг фінансування Програми на відповідний рік визначається рішенням 

Комсомольської селищної ради «Про селищний бюджет на відповідний рік» та 

відображаються у щорічно затверджених Комсомольською селищною радою 

Заходах до культурно-мистецьких заходів Комсомольської селищної ради на 

2020 - 2024 роки на відповідний рік. 

 

 

 

Секретар 

Комсомольської селищної ради                                            Галина КУЦЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення LХV сесії Комсомольської селищної ради 

VIІ скликання від 19 грудня 2019 року № 1123  - VIІ 
 

Заходи 

на 2020 рік  до Програми культурно-мистецьких заходів Комсомольської селищної ради на 

2020-2024 роки  

КЗ КП «Слобожанський селищний Палац культури» 

№ 

з/п 

Зміст заходи Сума, грн. 

І. Проведення фестивалів, змагань та конкурсів   
1.  ІV- й Фестиваль ВІА «Ритми серця» (січень): 

- придбання поліграфічної продукції (афіші, дипломи), придбання  

призів 

5000,00 

2 33 - й Міжнародний фестиваль «Радужний світ народних мелодій» 

(червень): 

-  придбання поліграфічної продукції, кондвиробів, солодких 

напоїв, призів, сувенірів, квітів; 

-  транспортні витрати  

18000,00 

3 Змагання з спортивних бальних танців «Кубок Віденського вальсу» 

(березень): 

- -придбання поліграфічної продукції  

5000,00 

4 ІІІ Театральний фестиваль «Натхнення душі»(червень): 

- придбання поліграфічної продукції, призів  

5000,00 

5 ІV –й Танцювальний фестиваль-конкурс «Чарівні блискавки» (квітень): 

- придбання поліграфічної продукції, призів 

5000,00 

6 Конкурс - фестиваль естрадної пісні «Зоряний дощ» (травень): 

- придбання поліграфічної продукції , призів 

5000,00 

7 ІІІ –й Фестиваль української пісні «Співочі перлини» (листопад): 

- придбання поліграфічної продукції., призів  

5000,00 

Всього:  по розділу І. Проведення фестивалів змагань та конкурсів 48000,00 

ІІ. Транспортні витрати для забезпечення участі творчих колективів, солістів у 

районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних  культурно-мистецьких заходах 

за межами селищної ради та здійснення екскурсійних поїздок   
1 Транспортні витрати для забезпечення участі творчих колективів, 

солістів у районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних  

культурно-мистецьких заходах за межами селищної ради (січень) 

26500,00 

2 Поїздка жителів сел. Благодатне , пенсіонерів, дітей до історичних та/або 

культурних місць (квітень) 

10000,00 

Всього: по розділу ІІ. Транспортні витрати для участі у культурно-мистецьких 

заходах,  фестивалях та конкурсах за межами селищної ради  

36500,00 

ІІІ. Масові заходи з нагоди свят  

 

1  Святкування «Масляної» смт. Слобожанське, сел. Донець (лютий): 

- придбання поліграфічної продукції, придбання  призів 

6000,00 

2 Концерт до Дня 8-го Березня (березень) 

- придбання поліграфічної продукції, придбання квітів 

11000,00 

3 Концерт-КВН до Міжнародного Дня сміху (березень) 

- придбання призів 

1000,00 

4 Святкування Дня працівника житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування (березень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот 

6000,00 

5 Святкування Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги (квітень): 

- придбання поліграфічної продукції, придбання подарунків для 

ветеранів, квітів 

10000,00 



6 Святкування Міжнародного дня захисту дітей (травень) смт. 

Слобожанське, сел. Донець: 

- придбання поліграфічної продукції, придбання призів, подарунків 

8000,00 

7 Святкування Дня селища Донець (червень): 

- придбання поліграфічної продукції, призів, подарунків,  рамок для 

подяк та грамот, квітів, транспортні витрати 

5000,00 

8 Святкування Дня медичного працівника (червень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот 

5000,00 

9. Святкування  Дня Конституції та Дня Молоді берег озера Лиман 

(червень): 

- транспортні витрати, придбання призів, фарби 

5000,00 

10 Святкування Дня Будівельника (серпень) 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот 

3000,00 

11 Святкування Дня селища (вересень): 

- придбання поліграфічної продукції, призів, подарунків,  рамок для 

подяк та грамот, квітів 

12000,00 

12 Святкування Дня працівників освіти (вересень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот 

7500,00 

13 Святкування Дня працівників культури і аматорів народного мистецтва 

(жовтень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот 

3000,00 

14 Святкування  Дня енергетиків (грудень): 

- придбання подарунків, квітів, рамок для подяк та грамот, 

поліграфічної продукції 

3000,00 

15 Відкриття ялинки, святкування Нового року смт. Слобожанське, сел. 

Донець (грудень): 

- придбання поліграфічної продукції, призів, подарунків 

12000,00 

Всього по розділу ІІІ. Масові заходи з нагоди свят 97500,00 

ІV. Заходи для ветеранів  
1. Вогник для ветеранів «Зимові вечора» (лютий): 

- придбання кондвиробів, солодких напоїв 

3000,00 

2 Вогник до Міжнаро́дного дня люде́й похи́лого ві́ку та Дня ветерана 

(вересень): 

- придбання кондвиробів, солодких напоїв 

3000,00 

3 Вогник для осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (грудень) 

- придбання кондвиробів, солодких напоїв 

3000,00 

Всього по розділу ІV. Заходи для ветеранів 9000,00 

V.  Заходи колективів КЗ КП «Слобожанський селищний Палац культури»  
1. Дитяче свято для дитячих колективів Палацу культури «Осінні 

посмішки» (жовтень): 

- придбання призів, кондвиробів, солодких напоїв 

5000,00 

2 Творчий звіт по підтвердженню звання «Народний» вокального 

ансамблю «Осінні барви» (лютий): 

- придбання поліграфічної продукції, транспортні витрати 

3000,00 

3 Ювілейний концерт танцювального колективу «Міріденс» присвячений 

10-річчю з дня заснування колективу (квітень): 

- придбання поліграфічної продукції, кубки,  квіти 

2000,00 

4 Ювілейний концерт танцювального колективу «Прайд» присвячений 5-

річчю з дня заснування колективу (квітень) 

-  придбання поліграфічної продукції, кубки,  квіти 

3000,00 

5 Творчий звіт по підтвердженню звання «Зразковий колектив» дитячого 

оркестру та «Народний колектив» оркестру «Реприза» (квітень) 

- придбання поліграфічної продукції, транспортні витрати 

3000,00 

6 Творчий звіт ансамблю «Веселі  ложкарі»  присвячений 35 - річчю з дня 

заснування колективу (листопад) 

3000,00 



- придбання поліграфічної продукції, транспортні витрати 

Всього по розділу V.  Заходи колективів КЗ КП «Слобожанський селищний 

Палац культури» 

19000,00 

 

Всього по заходам  

 

210000,00 

 

 

Секретар Комсомольської селищної ради                                                       Галина КУЦЕНКО 


