
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
другої сесії восьмого скликання 

 
 

11 грудня 2020 року   № 25 
 
 
Про внесення змін до Програми 
культурно-мистецьких заходів 
на 2020 рік 
 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про культуру“,  
рішення шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 
від 28 травня 2020 року № 237„Про Порядок розроблення, затвердження, 
фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 
їх виконання та включення до Плану соціально-економічного розвитку 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи 
службові листи начальника відділу культури і туризму від 12.11.2020 № 24 та 
від 25.11.2020 № 26, рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 
міської ради сьомого скликання від 23грудня 2019 року № 511 „Про 
затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на 2020 рік“, виклавши  
Програму у новій редакції, що додається. 

 
 

 
Міський голова  А.СІМОНОВ 
  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 до проєкту рішення другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання 
„Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів на 2020 рік“ 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
Програму культурно-мистецьких заходів на 2020 рік затверджено 

рішенням шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 23.12.2019 №511 на загальну суму 430 000 грн.  

У зв’язку із карантинними обмеженнями не всі заходи Програми були 
виконані, тому рішенням сімдесят третьої сесії сьомого скликання від 19 серпня 
2020 року № 342 були внесені зміни до Програми після чого загальна сума 
Програми склала 411490 грн. Рішенням сімдесят шостої сесії сьомого 
скликання від 20 листопада 2020 року № 474 були внесені зміни, після чого 
загальна сума Програми склала 349 840 грн.  

Станом на 01.12.2020 року було проаналізовано виконання Програми та 
виявлено наявність невикористаних коштів за період жовтня-листопада 
поточного року. У зв’язку із карантинними обмеженнями ми прогнозуємо 
невиконання ряду заходів, запланованих на грудень. Для виконання 
запланованих заходів Програми та ефективної роботи закладів культури 
Пирятинської ОТГ просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради 
затвердити запропоновані зміни та доповнення. 

2. Мета і шляхи її досягнення 
Метою даного рішення є раціональне використання бюджетних коштів, 

результативна робота закладів культури Пирятинської ОТГ та ефективне 
виконання „Програми культурно-мистецьких заходів на 2020 рік“. Відповідно 
до листів керівників закладів культури пропонуємо невикористані кошти  
Програми в сумі 22 700 грн спрямувати: 10000 грн – придбання саксофона,                 
9500 грн – лінолеуму для Пирятинського культурно-громадського центру,            
1000 грн – придбання матеріалів для гурткової роботи Калиновомостівської 
сільської бібліотеки. Кошти в сумі 2200 грн пропонується використати на 
заходи Програми збереження культурної спадщини у Пирятинській міській 
ОТГ на 2020 рік. 

Зміни до Програми культурно-мистецьких заходів на 2020 рік 
пропонуються наступні: 

№ Перелік заходів Затверджено 
за діючою 
Програмою  
(грн) 

Проєкт змін до 
Програми 
(грн) 

Пропонується для 
включення до 
Програми та 
фінансування 

1 Заходи з нагоди 
Міжнародного Дня 
музики 

2500,00 -2 000,00 500,00 

2 Заходи з нагоди 
Дня захисника 
України 

6000,00 -902,00 5098,00 



 
3. Правові аспекти 

Основоположними нормативно-правовими актами у даній сфері є: Закон 
України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Бюджетний кодекс України, 
Закон України „Про культуру“, рішення шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської 
міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237  „Про Порядок 
розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, 
моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - 
економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 
громади“. 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Даний проєкт рішення передбачає зменшення фінансування Програми на 

суму 22700,00 грн.  
 
 
 
Начальник відділу культури і    
туризму міської ради  О.І.Гуленко 
 

3 Святкові заходи з 
нагоди Дня 
працівників 
культури та 
майстрів народного 
мистецтва 

3000,00 -928,00 2072,00 

4 Обласний телешоу-
конкурс дитячої 
пісні і танцю 
„Естрадна веселка“ 
(2 етапи) 

16000,00 - 4000,00 12000,00 

5 Традиційні 
українські 
вечорниці „У ніч на 
Андрія“  

2000,00 -1500,00 500,00 

6 Виступи 
щедрувальної 
групи в 
мікрорайонах міста 
та населених 
пунктах ОТГ 

7000,00 -7000,00 0 

7 Участь у конкурсах 
та фестивалях 

21000,00 -10000,00 11000,00 

8 Видавнича 
діяльність 

55289,00 + 3630,00 58 919,00 

 Всього 349 840,00 -22700,00 327 140,00 



        Додаток  
рішення другої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
11 грудня 2020 року № 25 
 

ПРОГРАМА 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ 

ЗАХОДІВ НА 2020 РІК 
 

 
 

 
Пирятин 2020 рік 



1. ВСТУП 
Програма розроблена відповідно до Закону України „Про культуру“, 

Указів Президента України від 30.12.2013 № 717/2013 „Про додаткові заходи 
щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні“; від 12.06.2015 
№334/2015 „Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді“; від 13.10.2015 № 580/2015 „Про стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки“; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2016 № 119-р „Про 
схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії 
реформ“; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 
219-р „Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 
року „Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України“; 
Постанови Верховної Ради України від 12.05.2015 №373-VIII „Про вшанування 
героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді“; Указів  Президента України щодо встановлення професійних свят, 
пункту 22 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

Програма культурно-мистецьких заходів на 2020 рік (далі – Програма) 
реалізується відповідно до основних напрямків, які є невід’ємною частиною 
цієї Програми. 

 
2.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ  

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 
 
Культурне різноманіття, збереження культурної самобутності та 

історико-культурної спадщини  є важливими чинниками розвитку регіону. 
Наша програма покликана забезпечити їх. Щодо проблеми, яка постала перед 
розробниками, то це проблема, з якою стикається мешканець нашої ОТГ – 
рівень культурно-мистецьких послуг та організації дозвілля в громаді. Неповна 
задоволеність громади рівнем культурно-мистецьких послуг, які надаються; 
мала кількість оригінальних заходів, які відбуваються лише в нашій громаді; 
багато заходів проходять в незручний для споживача час; низька залученість 
жителів громади до участі в культурно-масових дійствах – все це є проблемами, 
які покликана вирішити дана програма.  

Людина з її інтелектуальними та фізичними здібностями, які 
проявляються у щоденній трудовій та творчій діяльності, є найвищою цінністю 
в нашій державі. Отож,своєчасне визнання професійної майстерності, 
особистого внеску   у створення матеріальної та духовної культури   
сьогодення, підтримка активної життєвої позиції, пошана багаторічної 
сумлінної праці є важливим стимулом для зміцнення духовного та 
психологічного здоров’я, усвідомлення власної причетності до розбудови 
життя Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Програма 
покликана забезпечити оцінку високих здобутків жителів громади та 
забезпечити відзначення загальнодержавних свят та подій, проведення міських 
свят, в тому числі відзначення  Подяками  Пирятинського міського голови 
найкращих працівників.  



Програма культурно-мистецьких заходів на 2020 рік  (далі Програма) 
реалізується відповідно до плану, який додається (додаток 1). 

 
3.МЕТА ПРОГРАМИ 

 
Метою Програми є створення фінансових та організаційних умов для 

подальшого розвитку культурно-мистецької сфери громади. 
Програма спрямована на забезпечення ефективної діяльності установ 

культури для задоволення культурних потреб різних верств населення громади. 
 

4.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ  
ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 

 
Виконання Програми дасть можливість: 
- забезпечити реалізацію конституційних прав і свобод людини, що є 

головним обов’язком держави, визнання її життя і здоров’я, честі  і гідності 
найвищою соціальною цінністю; 

- реалізувати на належному рівні заходи з відзначення   державних, 
національних, професійних свят та інших подій, що мають  значення для 
Пирятинської ОТГ; 

- проводити культурно-мистецькі заходи за планами роботи закладів 
культури громади із залученням широкого кола учасників; 

- створенню сприятливих умов для розвитку культурних і творчих 
ініціатив з урахуванням місцевих особливостей; 

- сприяти становленню талановитої мистецької молоді; 
- покращити психологічний клімат у трудових колективах, знайти дієві 

механізми підвищення професійних показників у роботі, зростання 
авторитету як окремих працівників, так і колективів в цілому; 

- підвищувати рівень патріотизму, національної свідомості, соціальної 
активності жителів міської об’єднаної територіальної громади, 
покращуватиіміджнашої ОТГ у державі. 

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становив, згідно рішення 
шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 
грудня 2019 року №511 – 430 000 гривень. Програму культурно-мистецьких 
заходів на 2020 рік затверджено рішенням шістдесят четвертої сесії 
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2019 №511 на загальну 
суму 430 000 гривень. У зв’язку із карантинними обмеженнями не всі заходи 
програми можливо було виконати, отож рішенням 73 сесії сьомого скликання 
№ 342 від 19.08.2020 були внесені зміни до Програми: загальна сума Програми 
склала 411 490 гривень. Рішенням 76 сесії сьомого скликання від 20.11.2020 № 
474 були внесені зміни: загальна сума Програми склала 349 840 гривень. 
Станом на 01.12.2020 ми проаналізували виконання Програми. Є економія за 
заходами, запланованими на період жовтня-листопада. Також у зв’язку із 
карантинними обмеженнями ми прогнозуємо не виконання ряду заходів, 
запланованих на грудень. Отож для ефективності функціонування Програми в 



подальшому та ефективної роботи закладів культури Пирятинської ОТГ 
просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити запропоновані 
зміни та доповнення. 

Фінансування  Програми здійснюється із загального фонду бюджету 
міської об’єднаної територіальної громади відповідно  до  бюджетних  
призначень. 

 
5.СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Програма реалізується впродовж 2020 року. 
 

6.ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

 
Здійснення завдань та заходів, передбачених Програмою (додаток 1), 

визначається Порядком відзначення пам’ятних дат, ювілеїв, знаменних дат та 
інших подій органами місцевого самоврядування, привітання та нагородження 
відомих людей, підприємств, установ, організацій об’єднаної громади цінними 
подарунками. 

Культурно-мистецькі заходи, які плануються до виконання за Програмою 
у 2020 році: 
№ 
з/п 

Дата 
проведення 

Назва заходу 
Кошторисні витрати 

(грн.) 
Виконавці 

1 06-13.01.2020 Виступи 
щедрувальних груп 
та різдвяні концерти 
в мікромістечках 
міста. Різдвяні 
заходи.    

3300 грн. в т.ч.: 
2800 грн. (подарунки 
учасникам щедрувальної 
групи, транспортні 
витрати) 
500 грн. (придбання 
матеріалів на майстер-
класи) 

Гуленко О.І. 
спільно з  
Козіним С.В. 
Прокопенко Л.В. 
 
Купріян Н.Г. 
 
 

2 08.01.2020 85 років від дня 
народження Василя 
Симоненка 

300 грн. (подарунки 
учасникам) 

Бойко Ю.А. 

3 18.01.2020 Конкурс снігових 
міні-скульптур у 
Калиновому Мості до 
Всесвітнього дня 
снігу 

800 грн (подарунки 
учасникам конкурсу) 

Гурова Є.О. 

4 19.01.2020 Водохреще 4000 грн. 
 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
Козін С.В. 



5 22.01.2020 Заходи з нагоди Дня 
Соборності України 

300 грн. в т.ч.: 
200 грн.(квіти) 
100 грн. (квіти) 

Гуленко О.І. 
спільно з РДА 
Бойко Ю.А. 

6 25.01.2020 Творчий звіт 
учасників художньої 
самодіяльності  

8000 грн. (подарунки 
учасникам, транспортні 
витрати, грамоти, афіші) 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
Луценко В.М. 
Гурова Є.О. 
Ященко А.В. 
Купріян Н.Г. 
Бойко Ю.А. 
Ляшенко І.С. 
Гузевська А.В. 

7 02.02.2020 Літературний вечір, 
присвячений Євгену 
Гребінці 

500 грн. (подарунки 
гостям заходу, матеріали 
для поновлення 
виставки) 

Купріян Н.Г. 

8 14.02.2020 Заходи з нагоди  Дня 
Святого  Валентина 

3900 грн. в т.ч.: 
3000 грн. (подарунки 
учасникам конкурсу, 
афіші) 
300 грн. (призи 
учасникам конкурсів) 
300 грн. (призи 
учасникам конкурсів) 
300 грн. (подарунки 
учасникам конкурсу) 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
 
 
Гурова Є.О. 
 
Ященко А.В. 
 
Бойко Ю.А. 
 
  

9 15.02.2020 Заходи з нагоди 
вшанування 
учасників бойових 
дій на території 
інших держав 

500 грн. в т.ч.: 
200 грн. (квіти) 
 
300 грн (подарунки, 
квіти) 

Гуленко О.І. 
спільно з РДА 
 
Бойко Ю.А. 

10 20.02.2020 Заходи з нагоди 
вшанування Героїв 
Небесної сотні 

850 грн. в т.ч.: 
200 грн. (квіти) 
 
150 грн. (квіти) 
 
500 грн. 
 

Гуленко О.І. 
спільно з РДА 
 
Бойко Ю. А. 
 
Сімон О.М. 

11 21.02.2020 Заходи з нагоди Дня 
рідної мови 

1000 грн. в  
400 грн 
300 грн.  
300 грн. 

т.ч.: 
(подарунки 
учасникам) 

 
Бойко Ю.А. 
Гузевська А.В. 
Ляшенко І.С. 

12 23.02.2020 Святкові заходи  
„Зиму проводжаємо – 
весну зустрічаємо“  

3000 грн. (підвіз, 
подарунки учасникам) 
 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
 

13 07.03.2020 Заходи з нагоди  
Міжнародного дня 
прав жінок і миру 

6100 грн. в т.ч.: 
3500 грн. (квіти, 
подарунки, афіші) 
800 грн. (подарунки, 
квіти) 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
 
Ященко А.В. 
. 



800 грн.(подарунки, 
квіти) 
1000 грн (подарунки, 
квіти) 

Гурова Є.О. 
 
Сімон О.М. 

14 09.03.2020 Заходи з нагоди 206-ї 
річниці з дня 
народження 
Т.Г.Шевченка 

1100 грн. в т.ч.: 
200 грн. (квіти) 
300 грн. (подарунки) 
300 грн. (подарунки) 
300 грн. (подарунки) 

Гуленко О.І. 
спільно з РДА 
Бойко Ю.А. 
Ляшенко І.С. 
Гузевська А.В. 
 

15 14.03.2020 Пізнавальна година 
до Дня метеликів, 
майстер-клас орігамі 
«Метелик з паперу» 

500 грн (матеріали для 
майстер-класу, 
подарунки учасникам) 

Гурова Є.О. 

16 15.03.2020 День  працівників  
комунальної  служби 

600 грн. (квіти, грамоти, 
призи) 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
Козін С.В. 

17 21.03.2020 Всесвітній день 
поезії. 
Конкурс юних поетів 

1200 грн. (призи) Гуленко О.І. 
Бойко Ю.А. 

18 28.03.2020 Концерт до дня 
театру в 
Калиновомостівсько

му СБК 

500 грн. 
(подарункиучасникам) 

Гурова Є.О. 

19 01.04.2020 „Веселі витівки ”-
заходи до Дня гумору 

0 Гуленко О.І. 
ПрокопенкоЛ.В. 
 
Гузевська А.В. 
 
Бойко Ю.А. 

20 07.04.2020 Краєзнавча година 300 грн. (подарунки 
учасникам, оформлення 
виставки) 

Купріян Н.Г. 

21 26.04.2020 Заходи з нагоди 33-ї 
річниці 
Чорнобильської 
трагедії 

650 грн. в т.ч.: 
200 грн (квіти) 
150 грн (квіти) 
150 грн (квіти, 
подарунки) 
150 грн (квіти) 

Гуленко О.І. 
спільно з РДА 
Ященко А.В. 
Гурова Є.О. 
 
Бойко Ю.А. 

22 02.05.2020 Фестиваль 
„Травневий 
калейдоскоп“ 

0 Гуленко О.І. 
спільно з  
Козіним С.В 
Половка Н.В. 
Прокопенко Л.В. 
Луценко В.М. 
Ященко С.П. 
Гурова Є.О. 

23 07-
09.05.2020 

Урочисті заходи з 
нагоди 74-ї річниці 
Перемоги у Другій 
Світовій війні 

2060 грн. в т.ч.: 
800 грн. (корзини з 
квітами, подарунки 
учасникам) 

Гуленко О.І. 
спільно з РДА 
Прокопенко Л.В. 
 



400 грн (квіти, тенісний 
турнір - подарунки) 
300 грн.(квіти, лампадки) 
60 грн.(квіти) 
 
500 грн. 

Ященко А.В. 
 
Гурова Є.О. 
Бойко Ю.А. 
 
Сімон О.М. 

24 11.05.2020 Святкові заходи до 
Дня матері 

1000 грн (призи 
учасникам конкурсу 
малюнків) 

Гуленко О.І. 
Бойко Ю.А 
 
Луценко В.М. 

25 15.05.2020 Розважальний 
молодіжний вечір 
«Веселі старти» 

0 Гурова Є.О. 

26 16.05.2020 Фестиваль авторської 
пісні, присвячений 
пам’яті Володимира 
Прокопенка 

3080 грн.  
(афіші, подарунки 
учасникам, підвіз 
учасників художньої 
самодіяльності) 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
Луценко В.М. 
Ященко А.В. 
Гурова Є.О. 
 

27 17.05.2020 Заходи з нагоди Дня 
Європи 

2860 грн  
(послуги, подарунки 
учасникам, декорації, 
афіші) 
 
 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
спільно із 
Зуєвим С.В. 
 

28 18.05.2020 Мітинг-реквієм 
вшанування пам’яті 
розстріляних в 
Пироговій Леваді 

600 грн (квіти, підвіз 
учасників) 
 

Гуленко О.І. 
спільно з РДА 
Прокопенко Л.В. 
Купріян Н.Г. 

29 18.05.2020 Заходи з нагоди 
Міжнародного дня 
музеїв 

1000 грн. (подарунки 
учасникам заходу, 
придбання фоторамок, 
фотопаперу) 

Гуленко О.І. 
Купріян Н.Г. 

30 01.06.2020 Заходи з нагоди 
Міжнародного Дня 
захисту дітей 

3300 грн. в т.ч.: 
1400 грн. (матеріали для 
конкурсів, подарунки 
учасникам) 
 
900 грн. (матеріали для 
конкурсів, подарунки) 
600 грн. (матеріали для 
конкурсів, подарунки) 
400 грн. (матеріали для 
конкурсів, подарунки) 

Гуленко О.І. 
спільно з  
Зуєвим С.В. 
Луценко В.М.  
 
Гурова Є.О. 
 
Ященко А.В. 
 
Бойко Ю.А. 

31 01.06.2020 Підведення підсумків 
дитячого конкурсу 
відеороликів про 
Пирятин 

2000 грн Гуленко О.І. 
Луценко В.М. 
Купріян Н.Г. 

32 
 

22.06.2020 Мітинг з нагоди Дня 
Скорботи і 
вшанування пам’яті 
жертв війни 

200 грн. (квіти) Гуленко О.І. 
спільно з РДА 



33 28.06.2020 Культурно-мистецькі 
заходи з нагоди Дня 
молоді 
 

6612,50 грн. 
 (афіші, квіти, подарунки, 
декорації,) 
 

Гуленко О.І. 
спільно з  
Зуєвим С.В. 
Луценко В.М. 
Ященко А.В. 
Шевчук М.Ф. 
Сімон О.М. 

34 28.06.2020 Святкові заходи з 
нагоди Дня 
Конституції України 

0 Гуленко О.І. 
Купріян Н.Г. 

35 06-
07.07.2020 

Свято „Ой  там, на  
Купала“ 

4437,50 грн. 
(декорації, підвіз 
учасників, призи, 
майстер-класи) 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
 
Ященко А.В.  
 
Шевчук М.Ф. 
 
Купріян Н.Г. 
 

36 Липень, 
2020 

Відкритий 
регіональний 
фестиваль творчості 
людей з інвалідністю 
„Древній Пирятин“  

0 Гуленко О.І. 
Кабушка Ю.В. 

37 18.07.2020 Заходи до Дня 
родини 

500 грн. (квіти, 
подарунки учасникам) 

Бойко Ю.А. 

38 25.07.2020 Карнавал „Королева 
бензоколонки“ 

3000 грн.  
(афіші, придбання 
презентаційної продукції, 
подарунків) 

Гуленко О.І. 
спільно з  
Козіним С.В. 
Прокопенко Л.В. 

39 02.08.2020 Свято села 
Олександрівка 

5000 грн. (подарунки) Ященко А.В. 
Гузевська А.В 

40 03.08.2020 День села Калинів 
Міст 

3000 грн. (подарунки) Шевчук М.Ф. 
Ляшенко І.С. 

41 08.08.2020 «У моди немає часу» 
показ традиційного 
українського одягу 

2500 грн (матеріали для 
виставок, подарунки 
учасникам, підвіз 
учасників, грамоти, 
афіші) 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
Ященко А.В. 
Шевчук М.Ф. 

42 12.08.2020 Краєзнавча година до 
дня народження 
Аполона 
Мокрицького 

1000 грн. (матеріали для 
виставки, подарунки) 

Купріян Н.Г. 

43 15.08.2020 Музичний фестиваль 
„Акорди 
Сасинівського спасу“  

800 грн. (підвіз учасників 
художньої 
самодіяльності) 

Луценко В.М. 
Ященко А.В. 
Шевчук М.Ф. 

44 15.08.2020 Молодіжний 
розважальний захід 

500 грн (призи 
учасникам, афіші) 

Прокопенко Л.В. 

45 16.08.2020 Фестиваль меду на 
Майдані (до Дня 
пасічника) 

0 Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
Ященко А.В. 

46 23.08.2020 Святкові заходи з 1400 грн в т.ч.: Гуленко О.І..  



нагоди Дня 
Державного Прапора 
України 

800 грн (квіти, подарунки 
до паспортів, прапорці) 
300 грн (подарунки 
учасникам велопробігу) 
300 грн (подарунки 
учасникам велопробігу) 

 
 
Ященко А.В. 
 
Шевчук М.Ф. 

47 24.08.2020 Святкові заходи з 
нагоди 28-ї річниці 
Незалежності 
України 

6520 грн. (квіти, 
подарунки, організація 
виставки, грамоти) 
 

Гуленко О.І. 
Половка Н.В. 
Прокопенко Л.В. 
 
Ященко А.В. 
Шевчук М.Ф. 
Бойко Ю.А. 
Купріян Н.Г. 
Гузевська А.В. 
Ляшенко І.С. 

48 Червень-
серпень 

Сезон творчих 
зустрічей 

4000 грн. (афіші, 
подарунки учасникам, 
квіти) 

Гуленко О.І.  

49 Серпень, 
2020 

Фестиваль любителів 
сала в с.Смотрики 

0 Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
Ященко А.В. 

50 Вересень 
2020 

Річниця створення 
клубу інвалідів 
„Мрія“  

1000 грн. Сімон О.М. 

51 07.09.2020 Святкові заходи з 
нагоди Дня фізичної 
культури  і спорту 

1600 грн. в т.ч.: 
1300 (придбання кубків, 
статуеток та дипломів) 
300 грн (призи 
учасникам) 

Гуленко О.І. 
спільно з РДА 
Зуєвим С.В. 
Бойко Ю.А. 

52 14.09.2020 Участь в обласному 
конкурсі дуетів, тріо, 
квартетів вокальних 
ансамблів «Осіннє 
золото» у с.Березова 
Рудка 

0 Гуленко О.І. 
Луценко В.М. 
Шевчук М.Ф. 
Ященко А.В. 
Купріян Н.Г. 

53 18.09.2020 Мітинг з нагоди  
визволення  
Пирятинщини від 
нацистських 
загарбників 

200 грн. (квіти) Гуленко О.І. 
спільно з РДА 

54 19.09.2020 Святкові заходи з 
нагоди  865-ї річниці 
Дня міста Пирятина 

81 941 грн. 
(квіти, подарунки, підвіз 
учасників художньої 
самодіяльності та 
народних умільців, 
оренда звукового та 
світлового обладнання, 
оренда сцени, запрошені 
артисти, організація 
виставки) 
 

Гуленко О.І.  
Половка Н.В. 
спільно з  
Зуєвим С.В. 
Прокопенко Л.В. 
Луценко В.М. 
Шевчук М.Ф. 
Ященко А.В.  
Купріян Н.Г. 
Бойко Ю.А. 
 



(конкурс з  
благоустрою) 

 
Стадник Є.В. 
 

55 21.09.2020 Засідання круглого 
столу «Постать Івана 
Бутича – видатного 
історика та архівіста» 

700 грн Купріян Н.Г. 

56 22.09.2020 Свято села 
Замостище 

1500 грн. (подарунки) Шевчук М.Ф. 

57 27.09.2020 Заходи з нагоди Дня 
туризму в Україні 

1600 грн.вт.ч. 
1300 грн. (подарунки 
учасникам конкурсу) 
 
300 грн (призи 
учасникам заходу) 
 
 

Гуленко О.І. 
спільно з  
НПП 
«Пирятинський» 
Ященко А.В. 

58 01.10.2020 Заходи з нагоди 
Міжнародного Дня 
музики (свято 
першокласника для 
дітей та святковий 
бал для дорослих) 

500 грн. (квіти, 
подарунки 
першокласникам, 
грамоти; 
декорації та 
презентаційна продукція 
для балу) 

Гуленко О.І. 
Луценко В.М. 

59 14.10.2020 Заходи з нагоди Дня 
захисника України 

5098  грн в т.ч.: 
300 грн. (квіти для 
покладання) 
1098 грн (грамоти, квіти, 
подарунки учасникам, 
афіші; призи для 
учасників дискотеки) 
500 грн (квіти, подарунки 
учасникам) 
1000 грн (квіти, 
подарунки учасникам) 
2200 грн (квіти, 
подарунки учасникам, 
призи учасникам 
тенісного турніру). 

Гуленко О.І. 
 
 
 
Прокопенко Л.В. 
. 
 
 
Бойко Ю.А. 
 
Шевчук М.Ф. 
 
Ященко А.В. 
 
 
 

60 25.10.2020 Святковий захід з 
нагоди Дня 
створення 
Пирятинської ОТГ 

3200 грн (подарунки 
учасникам, квіти, афіші, 
підвіз учасників) 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 

61 27.10.2020
  

Мітинг  з нагоди  75-ї 
річниці визволення  
України від 
нацистських 
загарбників 

200 грн. (квіти) Гуленко О.І. 
спільно з РДА 

62 31.10.2020 Хеловін. Молодіжні 
розважальні вечори 

1500 грн в т.ч.: 
800 грн. (декорації та 
призи) 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
 



500 грн (декорації та 
призи) 
200 грн (декорації та 
призи) 

Шевчук М.Ф. 
 
Ященко А.В. 

63 02.11.2020 Річниця заснування 
музею 

4000 грн. (матеріали для 
поновлення виставок, 
подарунки учасникам 
заходу) 

Купріян Н.Г. 
 

64 09.11.2020 Святкові заходи з 
нагоди Дня 
працівників культури 
та майстрів 
народного мистецтва 

2072 грн. (квіти, 
подарунки, грамоти, 
підвіз учасників) 
 
 

Гуленко О.І. 
Керівники 
закладів 
культури 

65 18.11.2020 Круглий стіл 
краєзнавців та 
істориків на тему 
«Василь Григорович. 
Мистецтвознавець, 
благодійник, 
людина» 

3000 грн. (матеріали для 
виставок, виготовлення 
буклету, призи для 
учасників конкурсу) 

Гуленко О.І. 
Купріян Н.Г. 

66 21.11.2020 Заходи з нагоди Дня 
Гідності і Свободи 

200 грн. (квіти) Гуленко О.І. 
спільно з РДА 
Керівники 
закладів 
культури 

67 22.11.2020 Молодіжний 
розважальний вечір 
до Дня таланту в 
Калиновомостівсько

му СБК 

500 грн. (подарунки 
учасникам, декорації) 

Шевчук М.Ф. 

68 23.11.2020 Мітинг-реквієм 
вшанування пам’яті 
жертв Голодоморів в 
Україні 

2400 грн. (квіти, 
лампадки) 

Гуленко О.І. 
спільно з РДА 
Прокопенко 
Л.В. 

69 24.11.2020
 
  
 

Науково-практична 
конференція, 
присвячена 
Голодоморам в 
Україні  

1000 грн. (виготовлення 
презентаційної продукції, 
організація виставок) 

Гуленко О.І. 
Половка Н.В. 
Купріян Н.Г. 
Прокопенко Л.В. 

70 Листопад,    
грудень 

Обласний  телешоу-
конкурс дитячої пісні 
і танцю „Естрадна 
веселка“ (2 етапи) 

12000 грн. (призи, 
статуетки, свідоцтва, 
дипломи, афіші) 
 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
 

71 01-
04.12.2020 

Заходи міжнародного 
фестивалю 
документального 
кіно Docudays.ua 
(кінопокази, лекції, 
конкурс дитячого 
малюнка) 

1000 грн. (подарунки 
учасникам конкурсу) 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 

72 01.12.2020 Захід до Дня 
боротьби зі СНІДом 

200 грн (інформаційні 
матеріали, квіти) 

Бойко Ю.А. 



73 03.12.2020 Заходи з нагоди 
Міжнародного Дня 
інвалідів 

1000 грн. Сімон О.М. 

74 05.12.2020 Заходи з нагоди Дня 
волонтера та Дня 
української армії 

2640 грн. (квіти, грамоти, 
вітальний банер) 

Гуленко О.І. 
спільно з РДА 
Прокопенко Л.В. 

75 07.12.2020 Святкові заходи з 
нагоди Дня місцевого 
самоврядування 

1000 грн. (квіти, 
подарунки) 

Гуленко О.І.  
Прокопенко Л.В. 

76 12.12.2020 Традиційні 
українські вечорниці 
„У ніч на Андрія“ 

500 грн (майстер-класи, 
призи учасникам) 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
Ященко А.В. 
 

77 14.12.2020 Заходи з нагоди Дня 
вшанування 
учасників ЛНА на 
ЧАЕС 

400 грн. в т.ч.: 
200 грн. (квіти) 
 
200 грн (квіти) 

Гуленко О.І. 
спільно з РДА 
 
Бойко Ю.А. 

78 19.12.2020 День Святого 
Миколая 

1400 грн  в т.ч.: 
700 грн 
700 грн 

Гуленко О.І. 
Шевчук М.Ф. 
Ященко А.В. 

79 21.12.2020 Свято першого 
академконцерту 

2000 грн. (подарунки 
дітям) 

Луценко В.М. 

80 21.12.2020 Відкриття Головної 
ялинки міста 

3000 грн. (подарунки) Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
спільно з  
Козіним С.В. 
Зуєвим С.В. 

81 25-
30.12.2020 

Виступ щедрувальної 
групи в мікрорайонах 
міста та населених 
пунктах ОТГ 

0 Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
спільно з  
Козіним С.В. 
 

82 27.12.2020 Герой спортивного 
року 

7000 грн. (придбання 
кубків, дипломів та 
подарункових наборів) 

Романенко В.В. 

83 30-
31.12.2020 

Новорічні ранки та 
вечори, майстер-
класи 

7100 грн.  
1800 грн.  
1800 грн. 
1000 грн. 
1000 грн. 
500 грн 

в т.ч. 
(подарунки 
дітям, 
матеріали 
для 
майстер-
класів, 
декорації) 

 
Луценко В.М. 
Купріян Н.Г. 
Шевчук М.Ф. 
Ященко А.В. 
Бойко Ю.А. 
 
 
Сімон О.М. 1000 грн. 

84 Грудень Конкурс на краще 
оформлення фасадів 
та вітрин об’єктів 
торгівлі, 
ресторанного 
господарства, сфери 

6000 грн. (подарунки 
учасникам конкурсу) 

Зубко Л.М. 



побутових послуг, 
підприємств, установ 
та житлових будинків 
у населених пунктах  

85 31.12.2019 Новорічне 
театралізоване 
дійство на Майдані 
Незалежності та в 
КГЦ 
 

7 000 грн. (подарункові 
набори, виготовлення 
декорацій, прикрас, 
афіші) 
 

Гуленко О.І. 
Прокопенко Л.В. 
спільно з  
Козіним С.В. 

86 Протягом 
року 

Участь у конкурсах 
та фестивалях 

11000 грн. (транспортні 
витрати) 

 

Гуленко О.І. 

87 Протягом 
року 

Видавнича діяльність 58 919 грн. (видання книг 
та брошур, придбання 
книг місцевих авторів, 
виготовлення 
презентаційної 
продукції) 
 

Гуленко О.І. 

Всього 327 140,00 
 

7.КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ  
ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ 

 
Організаційне забезпечення виконання заходів Програми  покладається 

відділ культури і туризму Пирятинської міської ради. 
До організації поточної роботи з виконання  Програми, узгодження дій 

співвиконавців та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін на 
період її виконання, можуть залучатися депутати міської ради, представники 
громадських організацій та підприємницьких структур. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.М. та постійну 
комісію з питань прав людини, законності, культури, молоді, депутатської 
діяльності,етики та ЗМІ (Захарченко А.О.). 

 
 
 

Начальник відділу культури і    
туризму міської ради  О.І.Гуленко 

 
 



Додаток 1 
до Програми 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 
Програма культурно-мистецьких заходів на 2020  рік 

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 
Відділ  культури  і туризму міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 
міської ради про розроблення програми 
 

Розпорядження міського голови від 28 
листопада 2019 року № 299 

3. Розробник програми 
 

Відділ  культури  і туризму міської ради 

4. Співрозробник програми 
 

 

5. Відповідальний виконавець програми 
 

Відділ  культури  і туризму міської ради  
Відділ  бухгалтерського обліку та звітності   
виконкому  Пирятинської  міської  ради 

6. Учасник програми 
 

Відділ  бухгалтерського обліку та звітності   
виконкому  Пирятинської  міської  ради 

7. Термін реалізації програми 
 

2020  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 
програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації програми, всього,  
у тому числі : 

327 140,00 

9.1. коштів міської ОТГ 327 140,00 
 Коштів інших джерел  

 

 

Додаток 2 
 до Програми 

 
Ресурсне забезпечення  Програми культурно-мистецьких заходів 

 на 2020 рік 
 

Обсяг коштів, 
які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми 

Етапи виконання програми Усього 
витрат на 
виконання 
Програми І ІІ ІІІ 

  2020 рік 20__ 
рік 

20__рік   20___ - 20___р.р.  20___ - 20___р.р. 
 

Обсяг ресурсів, 
усього, 
у тому числі: 

 
327 140,00 

     
327 140,00 

кошти міської 
ОТГ 

 
327 140,00 

     
327 140,00 

кошти не 
бюджетних 
джерел 

      



 

Додаток 3 
 до Програми 

 
     Напрями діяльності та заходи Програми культурно-мистецьких  

заходів на 2020 рік  
 

№

 
з/
п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік 
заходів 
Програми 

 
 

Строк 
виконан

ня 
заходу 

 
 

Виконавці 
 
 
 
 

Джерела 
фінансу 
вання 

 
 
 

Орієнтовні обсяги 
фінансування 
(вартість), тис. 
гривень, у тому 

числі 

Очікува-
ний 

результат 
 
 

 
1 Проведення в 

міській ОТГ 
загальнодержав-

них свят, 
урочистих заходів 
до пам’ятних дат  
та історичних 

подій, 
професійних свят 

Згідно з 
розділом 6 

 

2020 рік Відділ 
культури і 
туризму 
міської 
ради 

 

Кошти   
міської 
ОТГ 

 
 
 

327, 140 

Виконан-
ня заходів 
згідно з 
планом  

 

Додаток 4 
 до Програми 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська  міська рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, Полтавська область, Пирятинський район 
Код програмної класифікації видатків 0214082  
 

 
 
 

Рік 

 
 

 
Правова 
підстава 

Річний 
обсяг 

фінансува

ння 
Програми 

 
У тому числі по місяцях, тис.грн 

 

Всього, 
тис.грн 

С
іч
ен
ь 

Л
ю
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й
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ен
ь 

К
в
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ен
ь
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ен
ь 
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ь 

Л
и
п
ен
ь
 

С
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п
ен
ь 

В
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ен
ь 

Ж
о
в
те
н
ь
 

Л
и
ст
о
п
ад

 

Г
р
у
д
ен
ь 

2020 Рішення 2-ої  сесії 
Пирятинської 
міської ради від    

11 грудня 2020 року 
№ 25 
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Начальник відділу культури і туризму  
міської ради  О.І.Гуленко 
 
Секретар міської ради  С.Г.Пазюк 
 
11 грудня 2020 року 


