
 

 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

сьомої сесії восьмого скликання 

 

 

24 лютого 2021 року № 123 

 

 

Про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України „Про культуру“, Бюджетного кодексу України, 

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 включення до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської ОТГ“, враховуючи службовий лист начальника відділу 

культури і туризму від 09.02.2021 № 759/02-35, висновки постійних комісій, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму культурно-мистецьких заходів Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік, що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на 

управління культури, туризму та охорони культурної спадщини               

(Валоваженко С.О.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. та постійну 

комісію з питань прав людини, законності, культури, молоді, депутатської 

діяльності, етики та ЗМІ (Захарченко А.О.). 

 

 

 

Виконувач обов’язків  

міського голови С.ПАЗЮК 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Рішення сьомої сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

24 лютого 2021 року № 123 

 

 

Програма культурно-мистецьких заходів Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік

        

 
Пирятин 
2021 рік 

 



1. ВСТУП 

Програма розроблена відповідно до Закону України „Про культуру“, 

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 Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) визначає мету, завдання 

та способи проведення культурно-мистецьких заходів на території 

Пирятинської громади. Програма реалізується відповідно до основних 

напрямків, які є невід’ємною частиною цієї Програми. 

Завдання Програми: популяризація якісного та різноманітного 

національного культурно-мистецького продукту; підтримка аматорів художньої 

самодіяльності; проведення конкурсів, фестивалів, свят та майстер-класів;  

участь та перемоги в мистецьких конкурсах; підвищення рівня патріотизму 

серед молоді; створення позитивного образу громади. 

Підставою для розробки Програми є розпорядження міського голови від  

25 січня 2021 № 18. 

 

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 громади – 

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 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 реалізується відповідно до плану, який викладено у розділі 5. 

 

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, СТРОКИ ТА 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

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 громади - 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 територіальної громади, покращувати імідж нашої громади у державі. 

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 500 000 гривень, у 

тому числі з бюджету міської  територіальної громади  – 500 000 гривень. 

Фінансування  Програми здійснюється із загального фонду бюджету 

міської  територіальної громади відповідно до  бюджетних призначень.   

Програма буде реалізовуватися впродовж 2021 року. 

 

5.ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ  

ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

Завдання Програми – відродження української національної культурної 

традиції, створення якісної культурно-мистецької продукції, забезпечення 

ефективного функціонування системи культурного обслуговування населення 

та надання можливостей для задоволення культурно-мистецьких потреб 

громади; популяризація і поширення якісного продукту серед жителів громади. 

Результатами реалізації Програми будуть: впровадження новітніх сучасних 

форм та методів надання культурних послуг населенню; актуалізація серед 

населення досягнень місцевих митців;  поліпшення національно-патріотичного 

виховання населення; збільшення кількості осіб, залучених до культурно-



мистецьких заходів; створення умов для збереження самобутньої народної 

культури, звичаїв, традицій, обрядів. 

Перелік заходів Програми наводимо у таблиці нижче. 
                                                                                                                      

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ,ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ДО 

ПРОВЕДЕННЯ ПИРЯТИНСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ В 2021 РОЦІ 

 
№ Дата 

проведення 

Назва заходу Кошторисні витрати Виконавці 

1 15.05.2021 

 

Фестиваль авторської 

пісні ім.Володимира 

Прокопенка 

5 000,00 (запрошення, 

афіші, сітілайти, сувеніри, 

подарунки учасникам 

конкурсу, підвіз 

учасників, матеріали для 

виставок) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

2 22.05.2021 

 

Обласне пісенне свято 

«Калинові гуляння» у 

с.Грабарівка 

10 000,00 (афіші, дипломи, 

квіти, подарунки) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

Бобир Н.О. 

3 23-

24.07.2021 

 

Відкритий регіональний 

фестиваль творчості 

людей з інвалідністю 

«Древній Пирятин» 

7 000,00 (транспортні 

послуги, подарунки, 

послуги з харчування, 

фотопослуги) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

Кабушка Ю.В. 

4 23-

25.07.2021 

Міжнародний 

фестиваль «Древо роду 

кобзарського» у 

с.Крячківці   

40 000,00 (афіші, 

придбання презентаційної 

продукції, дипломи, 

подарунки, декорації, 

транспортні послуги, 

фотопослуги, послуги з 

харчування) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

Гомулько В.В. 

5 31.07.2021 

 

Карнавал «Королева 

бензоколонки» 

8 000,00 (афіші, придбання 

презентаційної продукції, 

дипломи, подарунки, 

декорації, транспортні 

послуги, фотопослуги, 

послуги з харчування) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

Купріян Н.Г. 

6 14.08.2021 

 

Районний фестиваль 

народної творчості 

«Кручанські забави» 

10 000,00 (афіші, 

придбання презентаційної 

продукції, дипломи, 

подарунки, декорації, 

транспортні послуги, 

фотопослуги, послуги з 

харчування) 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

Гурлай М.В. 

7 21.08.2021 

 

Районне свято «Акорди 

Сасинівського Спасу» 

7000,00 (афіші, придбання 

презентаційної продукції, 

дипломи, подарунки, 

декорації) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

Цись О.І. 

8 24.08.2021 День Незалежності 10 000,00 (афіші, Валоваженко С.О. 



України придбання презентаційної 

продукції, дипломи, 

подарунки, декорації, 

транспортні послуги, 

фотопослуги, послуги з 

харчування) 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

Купріян Н.Г. 

Бойко Ю.А, 

9 28.08.2021 Районне свято «Курка-

чубатурка» 

10 000,00 (афіші, 

придбання презентаційної 

продукції, дипломи, 

подарунки, декорації, 

транспортні послуги, 

фотопослуги, послуги з 

харчування) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

Бацман Т.Ф. 

10 04.09.2021 

 

Районне свято 

«Фестиваль любителів 

сала» 

10 000,00 (афіші, 

придбання презентаційної 

продукції, дипломи, 

подарунки, декорації, 

послуги артистів, 

транспортні послуги, 

фотопослуги, послуги з 

харчування) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

Джим А.В. 

11 11.09.2021 

 

Обласне свято «Осіннє 

золото» 

 

40 000,00 (афіші, 

придбання презентаційної 

продукції, дипломи, 

подарунки, декорації, 

послуги артистів, 

транспортні послуги, 

фотопослуги, послуги з 

харчування). 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І, 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

Бурдонос І.М. 

Купріян Н.Г. 

Бойко Ю.А. 

 

12 18.09.2021 

 

Святкові заходи з 

нагоди 866-ї річниці від 

першої згадки міста 

Пирятина 

130 000,00, у т.ч.: 

З них 30 000 конкурс з 

благоустрою 

100 000,00 (афіші, 

придбання презентаційної 

продукції, дипломи, 

подарунки, декорації, 

послуги артистів, оренда 

сцени) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

Купріян Н.Г. 

Бойко Ю.А. 

13 Листопад-

грудень 

 

Обласний телешоу-

конкурс дитячої пісні і 

танцю «Естрадна 

веселка» (2 етапи) 

15 000,00 (подарунки, 

квіти, дипломи, афіші) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

14 Протягом 

року 

Загальнодержавні свята 

та пам’ятні дати  

9 000,00 (квіти, лампадки, 

прапорці) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

Половка Н.В. 

15 Протягом 

року 

Заходи Пирятинської 

публічної бібліотеки  

7 000,00 (квіти, подарунки, 

призи, фотопослуги) 

Валоваженко С.О. 

Бойко Ю.А. 

16 Протягом 

року 

Заходи Пирятинського 

краєзнавчого музею  

7 000,00 (квіти, подарунки, 

призи, фотопослуги) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

Купріян Н.Г. 

 

17 Протягом Заходи Пирятинського 125 000,00 (матеріали для Валоваженко С.О. 



року  культурно-

громадського центру (у 

тому числі й районний 

огляд-фестиваль 

народної творчості 

«Родослів») 

фотозон, декорацій, 

подарунки, призи, 

фотопослуги, транспортні 

послуги) 

Половка Н.В. 

Прокопенко Л.В. 

18 Протягом 

року 

Видавнича діяльність 50 000,00 

(видання книг, брошур, 

банерів, придбання книг 

місцевих авторів) 

Валоваженко С.О. 

Гуленко О.І. 

 ВСЬОГО  500 000,00  

 

 

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Організаційне  забезпечення виконання заходів Програми  покладається 

на управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

(Валоваженко С.О.) 

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 ходом виконання Програми покладається на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому Коваленко Т.В. 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 
  

 

 
П А С П О Р Т 

(загальна характеристика міської цільової програми) 

Програми культурно-мистецьких заходів Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 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 25 січня 

.2021 року № 18 

3. Розробник програми 

 

Відділ  культури  і туризму міської ради 

4. Співрозробник програми 

 

 

5. Відповідальний виконавець програми 

 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  

6. Учасник програми 

 

 

7. Термін реалізації програми 

 

2021  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 : 

500,00 тис. грн.   

9.1. коштів міської ОТГ 500,00 тис. грн.   

 Коштів інших джерел  

 

 

 

Додаток 2 
  

Ресурсне забезпечення 

Програма культурно-мистецьких заходів Пирятинської міської  

територіальної громади на 2021 рік 
 

Обсяг коштів, 

які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми І ІІ ІІІ 

  2021 рік 20__ рік 20__рік   20___ - 

20___р.р. 

 20___ - 20___р.р. 

 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

500 000,00     500 000,00 

кошти міської 

ОТГ 
 

500 000,00 

    500 000,00 

кошти не 

бюджетних 

джерел 

      

  



Додаток 3 

 
 

Напрями діяльності та заходи Програми культурно-мистецьких заходів Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік 

 
№ 

з/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання 

Перелік 

заходів 

Програми 

 

 

Строк 

викона

ння 

заходу 

 

Відповідаль

ний 

виконавець 

Програми 

 

Джерела 

фінансу 

вання 

 

 

Орієнтовн

і обсяги 

фінансува

ння 

(вартість),  

гривень, у 

тому числі 

Очікуваний 

результат 

 

1 Вшанування 

видатних 

постатей 

Пирятинщини, 

підвищення 

патріотизму, 

підтримка 

авторської 

пісні 

Фестиваль 

авторської 

пісня 

ім.Володимира 

Прокопенка 

15.05. 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

5 000,00 Участь у заході 

представників 

різних ТГ, 

підвищення рівня 

згуртованості, 

патріотизму, 

підтримка 

авторської пісні. 

Вручення 

переможців 

цінних 

подарунків. 

2 Підтримка 

фестивального 

руху, народної 

пісні, 

популяризація 

видатних 

постатей 

Пирятинщини, 

підвищення 

привабливості 

громади для 

туристів. 

Обласне  

пісенне свято 

«Калинові 

гуляння» у 

с.Грабарівка 

22.05. 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

10000,00 Підвищення рівня 

згуртованості, 

підтримка 

національної 

творчості. Участь 

у заході народного 

хору «Калина» 

(м.Полтава) на 

чолі з 

А.Левченком.  

Вручення гостям 

пам’ятних 

подарунків. 

Проведення 

виставок народних 

промислів. 

3 Проведення 

інклюзивних 

заходів 

Відкритий 

регіональний 

фестиваль 

творчості 

людей з 

інвалідністю 

«Древній 

Пирятин» 

23-24. 

07. 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

7 000,00 Участь у 

фестивалі людей 

із інвалідністю з 

різних ТГ 

Полтавщини. 

Вручення цінних 

призів 

переможцям. 

4 Підтримка 

фестивального 

руху, 

відродження 

автентичних 

видів 

мистецтва, 

підвищення 

привабливості 

громади для 

туристів 

Міжнародний 

фестиваль 

«Древо роду 

кобзарського» 

у с.Крячківці 

23-25. 

07. 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

40000,00 Популяризація 

кобзарства, 

традиційних 

народних танців, 

ремесел. Участь у 

фестивалі 

представників 

різних областей та 

країн. Збільшення 

кількості туристів 

у громаді. 

5 Підтримка Карнавал 31.07. Управління Бюджет 8 000,00 Проведення свята 



фестивального 

руху, 

популяризація 

місцевої 

історії, 

підвищення 

привабливості 

громади для 

туристів 

«Королева 

бензоколонки» 

2021 культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятин

ської ТГ 

на нетрадиційній 

локації (АС-1), 

перегляд фільму 

просто неба, 

участь в 

карнавальній ході 

пирятинців та 

гостей міста. 

Залучення 

туристів до 

громади. 

6 Підтримка 

фестивального 

руху, народної 

пісні, 

популяризація 

видатних 

постатей 

Пирятинщини, 

підвищення 

привабливості 

громади для 

туристів. 

Районний 

фестиваль 

народної 

творчості 

«Кручанські 

забави» 

14.08. 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

10 000,00 Участь у заході 

представників 

різних ТГ, 

підвищення рівня 

згуртованості та 

патріотизму в 

громаді. 

Популяризація 

народної пісні, 

народних ремесел.  

7 Підтримка 

фестивального 

руху, народної 

пісні, 

популяризація 

видатних 

постатей 

Пирятинщини, 

підвищення 

привабливості 

громади для 

туристів. 

Районне свято 

«Акорди 

Сасинівського 

Спасу» 

21.08. 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

7 000,00 Участь у заході 

представників 

різних ТГ, 

підвищення рівня 

згуртованості та 

патріотизму в 

громаді. 

Популяризація 

народної пісні, 

народних ремесел. 

8 Реалізація 

державної  

політики в 

сфері культури 

День 

Незалежності 

України 

24.08. 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

10 000,00 Проведення 

концерту 

,виставок 

народних ремесел 

та місцевих 

товаровиробників, 

конкурсів між 

сільськими 

народними 

колективами.  

Вручення призів 

переможцям. 

9 Підтримка 

фестивального 

руху, народної 

пісні, 

популяризація 

видатних 

постатей 

Пирятинщини, 

підвищення 

привабливості 

громади для 

туристів. 

Районне свято 

«Курка-

чубатурка» 

28.08. 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

10 000,00 Участь у заході 

представників 

різних ТГ, 

підвищення рівня 

згуртованості та 

патріотизму в 

громаді. 

Популяризація 

народної пісні, 

народних ремесел. 

10 Підтримка 

фестивального 

руху, народної 

пісні, 

Районне свято 

«Фестиваль 

любителів 

сала» 

04.09. 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

10 000,00 Участь у заході 

представників 

різних ТГ, 

підвищення рівня 



популяризація 

видатних 

постатей 

Пирятинщини, 

підвищення 

привабливості 

громади для 

туристів. 

культурної 

спадщини 

згуртованості та 

патріотизму в 

громаді. 

Популяризація 

народної пісні, 

народних ремесел. 

11 Підтримка 

фестивального 

руху, народної 

пісні, 

популяризація 

видатних 

постатей 

Пирятинщини, 

підвищення 

привабливості 

громади для 

туристів. 

Обласне свято 

«Осіннє 

золото» 

11.09. 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

40 000,00 Участь у заході 

представників 

різних ТГ, 

підвищення рівня 

згуртованості та 

патріотизму в 

громаді. 

Популяризація 

народної пісні, 

народних ремесел. 

12 Забезпечення 

високого рівня 

культурного 

дозвілля 

громади, 

вшанування 

видатних 

постатей 

Пирятинщини, 

підвищення 

патріотизму, 

любові та 

поваги до 

рідного краю 

Святкові 

заходи з нагоди 

866-ї річниці 

від першої 

згадки міста 

Пирятина 

18.09. 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

130000,00 Проведення 

концерту, виступи 

запрошених 

артистів, 

організація 

масштабної 

виставки місцевих 

товаровиробників,

проведення 

конкурсів для 

дітей, конкурсу з 

благоустрою. 

13 Підвищення 

іміджу 

української 

пісні та танцю 

серед дітей. 

Обласний 

телешоу-

конкурс 

дитячої пісні і 

танцю 

«Естрадна 

веселка» (2 

етапи) 

Листо

пад-

груден

ь 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

15000,00 Відбір талановитої 

молоді,  вручення 

подарунків та 

обласних 

сертифікатів 

переможцям. 

14 Реалізація 

державної  

політики в 

сфері культури 

Загальнодержа

вні свята та 

пам’ятні дати 

Протя

гом 

року 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

9000,00 Відзначення 

памятнихдат та 

загальнодержавни

х свят – 

покладання квітів. 

15 Реалізація 

державної  

політики в 

сфері 

культури. 

Надання 

якісних та 

доступних 

культурних 

послуг громаді 

Заходи 

Пирятинської 

публічної 

бібліотеки 

Протя

гом 

року 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

7000,00 Проведення ряду 

соціокультурних 

заходів: 

запрошення 

гостей, 

проведення 

дискусій, 

виставок. 

16 Реалізація 

державної  

політики в 

сфері 

культури. 

Заходи 

Пирятинського 

краєзнавчого 

музею 

Протя

гом 

року 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

7000,00 Проведення ряду 

соціокультурних 

заходів: 

запрошення 

гостей, 



Надання 

якісних та 

доступних 

культурних 

послуг громаді 

спадщини проведення 

дискусій, 

виставок, 

конкурсів. 

17 Реалізація 

державної  

політики в 

сфері 

культури. 

Надання 

якісних та 

доступних 

культурних 

послуг громаді 

Заходи 

Пирятинського 

культурно-

громадського 

центру (у тому 

числі й 

районний 

огляд-

фестиваль 

народної 

творчості 

«Родослів») 

Протя

гом 

року 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

125 000,00 Проведення ряду 

соціокультурних 

заходів: концертів, 

виставок, 

обговорень, 

конкурсів. 

18 Реалізація 

державної  

політики в 

сфері 

культури. 

Підтримка та 

популяризація 

місцевих 

авторів. 

Видавнича 

діяльність 

Протя

гом 

року 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Бюджет 

Пирятин

ської ТГ 

50000,00 Видання книг, 

буклетів, брошур 

на місцеву 

тематику або ж 

місцевих авторів. 

  Всього:    500000,00  

 

Додаток 4 
  

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська  міська рада 

вул. Соборна, 21, м. Пирятин, Полтавська область, Пирятинський район 

 

Код програмної класифікації видатків   0214082, 1014082  

 

 

 
Рік 

 

 

 
Правова 

підстава 

Річний обсяг 

фінансування 

Програми 

 
У тому числі по місяцях, тис.грн 

 
Всього, 

тис.грн 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь
 

Т
р
ав

ен
ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь
 

С
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п
ен

ь 

В
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ес
ен

ь 

Ж
о
в
те

н
ь
 

Л
и

ст
о
п

ад
 

Г
р
у
д

ен
ь 

2
0

2
1
 

Рішення 

7 сесії 

міської 

ради від 

24 лютого 

2021  року 

№ 123 

500, 000 

0
 

0
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Начальник відділу культури  

і туризму міської ради  О.І. Гуленко 

 

Секретар міської ради  С.Г. Пазюк 
 

24 лютого 2021 рік 


