ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятнадцятої сесії восьмого скликання

29 вересня 2021 року

№ 708

Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку
туризму та охорони культурної спадщини 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 обʼєднаної територіальної громади“, враховуючи лист Управління
культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради
від 20.09.2021 № 01-04/147, висновки та рекомендації постійних комісій, міська
рада
ВИРІШИЛА:
внести зміни до Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку
туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної
громади на 2021 рік, затвердженої рішенням сьомої сесії Пирятинської міської
ради восьмого скликання від 24 лютого 2021 року №123 (зі змінами), виклавши
Програму у новій редакції, що додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку
туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної
громади на 2021 рік
Програму культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та охорони
культурної спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік
затверджено рішенням сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого
скликання від 24 лютого 2021 року № 123 на загальну суму 500,00 тис. грн,
внесено зміни рішенням восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого
скликання від 31 березня 2021 року № 244 на суму 150,0 тис.грн, загальна сума
складає 650,0 тис.грн. Рішенням тринадцятої сесії Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 28 липня 2021 року № 651 внесено зміни щодо термінології,
загальний обсяг фінансування не змінювався. Рішенням чотирнадцятої сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25 серпня 2021 року № 661
збільшено загальну суму Програми на 100,0 тис. грн.
Просимо на черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити
запропоновані зміни, а саме:
№
п/
п

Перелік заходів

Районне свято „Курка-чубатурка“
Районне свято „Фестиваль любителів
сала“
афіш,
презентаційної
(придбання
продукції,
дипломів,
подарунків,
декорацій,
електротоварів,
посуду;
послуги артистів, транспортні послуги,
фотопослуги, послуги з харчування)
3. Святкові заходи з нагоди 866-ї річниці
від першої згадки міста Пирятина
(придбання
афіш,
презентаційної
продукції,
дипломів,
подарунків,
фасадних табличок, посуду, декорацій,
квітів; послуги з оформлення сцени,
послуги артистів, транспортні послуги,
фотопослуги, послуги з харчування).
4. Обласний телешоу-конкурс дитячої
пісні і танцю „Естрадна веселка“ (2
етапи)
подарунків,
квітів,
(придбання
дипломів, афіш, електротоварів;
фотопослуги, транспортні послуги,
послуги з харчування, послуги з оренди
техніки).
5 Заходи Пирятинського краєзнавчого
музею
(придбання квітів, подарунків, призів,
1.
2.

Затверджено
по діючій
Програмі

Проект
змін до
програми

10 000,00
10 000,00

-10 000,00
+10 000,00

Пропонується
для включення
до Програми та
фінансування
0
20 000,00

130000,00

-20 000,00

110000,00

14 000,00

+15 000,00

29 000,00

7 000,00

+6 500,00

13 500,00

посуду, рамок, фасадних табличок;
фотопослуги)
6 Виготовлення та встановлення стендів
вуличних
із
картосхемами
та
інформацією для туриста (4 шт.)
7 Забезпечення участі в обласних,
регіональних,
всеукраїнських
туристичних виставках, конференціях,
семінарах
Всього по Програмі

22 000,00

+7 500,00

29 500,00

9 000,00

-9 000,00

0

750 000,00

0

750 000,00

Загальний обсяг фінансування Програми становить 750,0 тис.грн.

Начальник Управління
культури, туризму та
охорони культурної спадщини

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення п’ятнадцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
29 вересня 2021 року № 708

Програма культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та
охорони культурної спадщини Пирятинської міської
територіальної громади на 2021 рік
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Пирятин
2021 рік

1. ВСТУП
Програма розроблена відповідно до Закону України „Про культуру“,
законів України „Про туризм“, „Про охорону культурної спадщини“,
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, розвитку туризму та охорони
культурної спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік
(далі – Програма) визначає мету, завдання та способи проведення культурномистецьких заходів на території Пирятинської громади, а також заходів з
розвитку туризму та охорони культурної спадщини. 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 перемога в мистецьких конкурсах; підвищення рівня патріотизму серед
молоді; створення позитивного образу громади; розвиток туризму та збереження
культурної спадщини на території Пирятинської міської територіальної громади.
Програма реалізується відповідно до плану, який викладено у розділі 5.
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 історикокультурної спадщини, розвиток туристичної галузі є важливими чинниками
розвитку регіону. Наша програма покликана забезпечити їх.
Одна з проблем, що постала перед розробниками, – неповна задоволеність
громади рівнем культурно-мистецьких послуг, які надаються; мала кількість
оригінальних заходів, які відбуваються лише в нашій громаді; низька залученість
жителів громади до участі в культурно-масових дійствах.
Наступна проблема, вирішити яку покликана Програма, – слабко
розкритий туристичний потенціал Пирятинської міської територіальної громади,
не розвинені туристичні можливості. Туристи й самі пирятинці не володіють
достатньою інформацією про цікаві місця громади; низька зацікавленість
представників малого та середнього бізнесу в сфері зеленого туризму,

агротуризму, гастротуризму та інших нових формах залучення туристів до
громади.
Також ця програма покликана вирішити низку проблем у сфері охорони
культурної спадщини: відсутність систематизованої інформації про стан
пам’яток культури, історії та архітектури; низький рівень інформування жителів
про культурну спадщину; об’єкти матеріальної культурної спадщини не
отримують належної уваги від власників, вони є туристично не привабливими, з
часом це призводить до руйнування; майже вся наявна облікова документація на
пам’ятки не відповідає сучасним зразкам і містить інформацію, яка потребує
уточнення.
3.МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є створення фінансових та організаційних умов для
подальшого розвитку культурно-мистецької сфери громади, розвитку
туристичної галузі та збереження культурної, історичної та архітектурної
спадщини. 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;
створювати сприятливі умови для розвитку творчих ініціатив, становлення
талановитої мистецької молоді;
підвищувати рівень патріотизму, національної свідомості, соціальної
активності жителів міської територіальної громади, покращувати імідж нашої
громади у державі;
формувати комплексний туристичний продукт громади;
продукувати та розповсюджувати інформацію про туристичний потенціал
громади на регіональному та державному рівнях;
ефективно використовувати об’єкти історико-культурної спадщини,
природний потенціал громади для розвитку туризму;
систематизувати інформацію про стан пам’яток культури, історії та
архітектури, виготовляти облікову документацію;
популяризувати культурну спадщину.

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить 750 000
гривень, у тому числі з бюджету міської територіальної громади – 750 000
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 національнопатріотичного виховання населення; збільшення кількості осіб, залучених до
культурно-мистецьких заходів; створення умов для збереження самобутньої
народної культури, звичаїв, традицій, обрядів; розвиток туристичної галузі та
збереження культурної спадщини громади.
Перелік заходів Програми наводимо у таблиці нижче.
ЗАХОДИ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ
ПИРЯТИНСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ В 2021 РОЦІ
№

1

Дата
проведення
РОЗДІЛ І
23-24.07.2021

2

23-25.07.2021

3

31.07.2021

4

14.08.2021

Назва заходу

Кошторисні витрати

Виконавці

Відкритий
регіональний фестиваль
творчості людей з
інвалідністю „Древній
Пирятин“
Міжнародний
фестиваль „Древо роду
кобзарського“ у
с.Крячківці

7 000,00 (придбання
подарунків;
транспортні послуги,
послуги з харчування,
фотопослуги)
35 000,00 (придбання
афіш, презентаційної
продукції, дипломів,
подарунків, декорацій;
транспортні послуги,
фотопослуги, послуги з
харчування)
8 000,00 (придбання
афіш, презентаційної
продукції, дипломиів
подарунки, декорацій;
транспортні послуги,
фотопослуги, послуги з
харчування)
6 000,00 (придбання

Валоваженко С.О.
Половка Н.В.
Кабушка Ю.В.

Карнавал „Королева
бензоколонки“

Районний фестиваль

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.
Половка Н.В.
Гомулько В.В.

Валоваженко С.О.
Половка Н.В.
Довженко Р.Т.
Купріян Н.Г.

Валоваженко С.О.

народної творчості
„Кручанські забави“

5

24.08.2021

День Незалежності
України

афіш, презентаційної
продукції, дипломів,
подарунків, декорацій;
транспортні послуги,
фотопослуги, послуги з
харчування)
11 000,00
(придбання афіш,
презентаційної продукції,
дипломів, подарунків,
декорацій, квітів; послуги
з оформлення сцени,
послуги артистів,
транспортні послуги,
фотопослуги, послуги з
харчування).

6

28.08.2021

Районне свято „Куркачубатурка“

0

7

04.09.2021

Районне свято
„Фестиваль любителів
сала“

8

11.09.2021

Обласне свято „Осіннє
золото“

20 000,00 (придбання
афіш, презентаційної
продукції, дипломів,
подарунків, декорацій,
електротоварів, посуду;
послуги артистів,
транспортні послуги,
фотопослуги, послуги з
харчування)
40 000,00

9

18.09.2021

Святкові заходи з
нагоди 866-ї річниці від
першої згадки міста
Пирятина

(придбання
афіш,
презентаційної продукції,
дипломів,
подарунків,
декорацій, квітів;
послуги з оформлення
сцени, послуги артистів,
транспортні
послуги,
фотопослуги, послуги з
харчування;
вручення літературномистецької премії імені
Дмитра Луценка „Осіннє
золото“).

110 000,00, у т.ч.:
З них 30 000 конкурс з
благоустрою
80 000,00
(придбання афіш,
презентаційної
продукції, дипломів,
подарунків, фасадних
табличок, посуду,
декорацій, квітів;

Половка Н.В.
Довженко Р.Т.
Гурлай М.В.

Валоваженко С.О.
Холод О.О.
Гуленко О.І.
Половка Н.В.
Довженко Р.Т..
Купріян Н.Г.
Бойко Ю.А,

Валоваженко С.О.
Половка Н.В.
Довженко Р.Т.
Бацман Т.Ф.
Валоваженко С.О.
Холод О.О.
Гуленко О.О.
Половка Н.В.
Довженко Р.Т.

Валоваженко С.О.
Холод О.О.
Гуленко О.І.
Половка Н.В.
Довженко Р.Т.
Бурдонос І.М.
Купріян Н.Г.
Бойко Ю.А.

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.
Холод О.О.
Половка Н.В.
Довженко Р.Т..
Купріян Н.Г.
Бойко Ю.А.

10

Листопадгрудень

Обласний телешоуконкурс дитячої пісні і
танцю „Естрадна
веселка“ (2 етапи)

послуги з оформлення
сцени, послуги
артистів, транспортні
послуги, фотопослуги,
послуги з харчування).
29 000,00
(придбання подарунків,
квітів, дипломів, афіш,
електротоварів;

Валоваженко С.О.
Холод О.О.
Половка Н.В.
Довженко Р.Т.

фотопослуги, транспортні
послуги, послуги з
харчування, послуги з
оренди техніки).

14

Протягом
року

Загальнодержавні свята
та пам’ятні дати

9 000,00 (придбання
квітів, лампадок,
прапорців)

15

Протягом
року

Заходи Пирятинської
публічної бібліотеки

16

Протягом
року

Заходи Пирятинського
краєзнавчого музею

17

Протягом
року

Заходи Пирятинського
культурногромадського центру (у
тому числі оглядфестиваль народної
творчості „Родослів“,
проведення свят до
„Дня села“, ,,Бал у
палаці Закревських“)

18

Протягом
року

Видавнича діяльність

7 000,00 (придбання
квітів, подарунків,
призів;
фотопослуги)
13 500,00 (придбання
квітів, подарунків,
призів, посуду, рамок,
фасадних табличок;
фотопослуги)
266 000,00
(придбання паперових
пакетів з логотипом,
рушників, квітів,
подарунків, призів,
декорацій, килимового
покриття;
фотопослуги; послуги з
харчування; послуги з
організації заходів;
транспортні послуги,
оренда сцени, послуги
артистів, послуги з
оформлення заходів).
50 000,00
(видання книг, брошур,
банерів, придбання
книг місцевих авторів)
611 500,00

1

Всього за
Розділом І
РОЗДІЛ ІІ
Протягом
року

Виготовлення та
встановлення стендів
вуличних із
картосхемами та

29 500,00

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.
Холод О.О.
Половка Н.В.
Валоваженко С.О.
Холод О.О.
Бойко Ю.А.
Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.
Купріян Н.Г.

Валоваженко С.О.
Холод О.О.
Половка Н.В.
Довженко Р.Т.

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

2

Червеньлипень

3

Протягом
року

4

Липеньсерпень

5

Вересеньжовтень

6

Протягом
року

7

Протягом
року

8

Протягом
року

1

Всього за
Розділом ІІ
РОЗДІЛ ІІІ
Протягом
року

інформацією для
туриста (4 шт.)
Облаштування
туристичного
маршруту по селу
Березова Рудка
інформаційними
табличками (3 шт.)
Організація та
проведення
анімаційних
тематичних екскурсій
визначними пам’ятками

5400,00
(виготовлення та
встановлення табличок
із металевими
підставками)

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

4000,00
(придбання декорацій;
послуги з
оренди/пошиву
костюмів)
5000,00
Виготовлення якісного (послуги з
промо-ролика про
виготовлення
Пирятин та його
відеоролику: зйомка,
популяризація
оренда квадрокоптера,
монтаж)
2000,00
Проведення конкурсу
(придбання подарунків
туристичних маршрутів
переможцям та
до Міжнародного Дня
пам’ятні призи
туризму
учасникам)
10000,00
Проведення семінарів,
(послуги лектора 2
лекцій спеціалістами із
семінари – 8000,00;
туризму (для
послуги з харчування
представників бізнесу
на 2 семінари –
та громади)
2000,00)
(проїзд делегації з
Забезпечення участі в
презентаційною
обласних,
продукцією на захід –
регіональних,
7000,00; придбання
всеукраїнських
презентаційної
туристичних виставках,
продукції -товари
конференціях,
місцевих виробників –
семінарах
2000,00)
Виготовлення та
5000,00
придбання
(листівки, банери,
поліграфічної продукції брошури, флаєри,
про об’єкти
буклети, довідники)
туристичного показу
60 900,00

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

Виготовлення та
встановлення
охоронних дошок на
пам'ятках культурної
спадщини, занесених
до реєстру (3 шт.)

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

3000,00
(придбання металічних
табличок,
встановленого
державою зразка)

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

2

Протягом
року

3

Протягом
року

4

Протягом
року

5

Протягом
року

6

Протягом
року

Краєзнавчі конкурси
для популяризації
історії та культури
рідного краю
Встановлення
меморіальних дошок
видатним землякам
Виготовлення облікової
документації на
потенційні об’єкти
культурної,
архітектурної,
історичної спадщини
(8-10 об’єктів)
Проведення
краєзнавчих лекцій,
круглих столів,
дискусій,
фотовиставок, на
краєзнавчу та історичну
тематику (щомісяця)
Виготовлення та
придбання
поліграфічної продукції
про основні об’єкти
культурної спадщини

Всього за
Розділом ІІІ
ВСЬОГО за
Програмою

3000,00
(придбання призів для
учасників конкурсу:
посуд, подарункові
набори, книги)
3600,00

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.
Купріян Н.Г.

50000,00
(послуги з
виготовлення
документації на 8-10
об’єктів)

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

3000,00
(придбання канцелярії,
мінеральної води;
фотопослуги для
оформлення виставок)

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.
Купріян Н.Г.

15000,00
(листівки, банери,
брошури, флаєри,
буклети, довідники)

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

Валоваженко С.О.
Гуленко О.І.

77 600,00
750 000,00

6.КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Організаційне забезпечення виконання заходів Програми покладається на
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської
міської ради (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 покласти 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 управління
культури, туризму та
охорони культурної спадщини

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програма культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та охорони культурної
спадщини Пирятинської МТГ на 2021 рік
1.

Ініціатор розроблення програми

2.

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

3.

Розробник програми

4.

Співрозробник програми

5.

Відповідальний виконавець програми

6.

Учасник програми

7.

Термін реалізації програми

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових
програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні програми (для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми, всього,
у тому числі :
коштів міської ТГ
Коштів інших джерел

8.
9.

9.1.

Управління культури, туризму та охорони
культурної спадщини Пирятинської міської
ради
Розпорядження міського голови від
25.01. 2021 № 18
Управління культури, туризму та охорони
культурної спадщини Пирятинської міської
ради

Управління культури, туризму та охорони
культурної спадщини Пирятинської міської
ради

2021 рік

750,00 тис. грн.
750,00 тис. грн.

Додаток 2
Програма культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та охорони культурної спадщини
Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік
Обсяг коштів,
Етапи виконання Програми
Усього
які
витрат на
пропонується
виконання
залучити на
Програми
І
ІІ
ІІІ
виконання
Програми
2021 рік
20__ рік 20__рік 20___ -20___р.р. 20___ - 20___р.р.
Обсяг ресурсів,
усього,
у тому числі:
кошти міської
ТГ
кошти не
бюджетних
джерел

750 000,00

750 000,00

750 000,00
750 000,00

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку
туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної
громади на 2021 рік
№
з/
п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання

1

Проведення
інклюзивних
заходів

2

Підтримка
фестивального
руху,
відродження
автентичних
видів мистецтва,
підвищення
привабливості
громади
для
туристів

3

Підтримка
фестивального
руху,
популяризація
місцевої історії,
підвищення
привабливості
громади
для
туристів

4

Підтримка
фестивального
руху, народної
пісні,
популяризація
видатних
постатей
Пирятинщини,
підвищення
привабливості
громади
для
туристів.
Реалізація
державної
політики в сфері
культури

5

Перелік
заходів
Програми

Відкритий
регіональний
фестиваль
творчості
людей
з
інвалідністю
«Древній
Пирятин»
Міжнародний
фестиваль
«Древо
роду
кобзарського»
у с.Крячківці

Стро
к
вико
нанн
я
заход
у
2021

Відповідал Джерела
ьний
фінансу
виконавець вання
Програми

Управління Бюджет
культури
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

Орієнтовн
і обсяги
фінансува
ння
(вартість),
гривень, у
тому числі
7 000,00

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

35 000,00

Карнавал
«Королева
бензоколонки»

2021

Управління Бюджет
культури
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

8 000,00

Районний
фестиваль
народної
творчості
«Кручанські
забави»

2021

Управління Бюджет
культури
Пирятин
,туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

6 000,00

День
Незалежності
України
(придбання
афіш,

2021

Управління Бюджет
Пирятин
культури,
туризму та ської ТГ
охорони

11 000,00

Очікуваний
результат

Участь у фестивалі
людей
із
інвалідністю
з
різних
ТГ
Полтавщини.
Вручення цінних
призів
переможцям.
Популяризація
кобзарства,
традиційних
народних танців,
ремесел. Участь у
фестивалі
представників
різних областей та
країн. Збільшення
кількості туристів
у громаді.
Проведення свята
на нетрадиційній
локації
(АС-1),
перегляд фільму
просто
неба,
участь
в
карнавальній ході
пирятинців
та
гостей
міста.
Залучення
туристів
до
громади.
Участь у заході
представників
різних
ТГ,
підвищення рівня
згуртованості та
патріотизму
в
громаді.
Популяризація
народної
пісні,
народних ремесел.

Проведення
концерту виставок
народних ремесел
та
місцевих
товаровиробників,

6

Підтримка
фестивального
руху, народної
пісні,
популяризація
видатних
постатей
Пирятинщини,
підвищення
привабливості
громади
для
туристів.

7

Підтримка
фестивального
руху, народної
пісні,
популяризація
видатних
постатей
Пирятинщини,
підвищення
привабливості
громади
для
туристів.

8

Підтримка
фестивального
руху, народної
пісні,
популяризація
видатних
постатей
Пирятинщини,
підвищення
привабливості
громади
для
туристів.

презентаційної
продукції,
дипломів,
подарунків,
декорацій
квітів; послуги
з оформлення
сцени, послуги
артистів,
транспортні
послуги,
фотопослуги,
послуги
з
харчування).
Районне свято
«Куркачубатурка»
(придбання
афіш,
презентаційної
продукції,
дипломів,
подарунків,
декорацій;
транспортні
послуги,
фотопослуги,
послуги
з
харчування)
Районне свято
«Фестиваль
любителів
сала»
(придбання
афіш,
презентаційної
продукції,
дипломів,
подарунків,
декорацій,
електротоварів,
посуду;
послуги
артистів,
транспортні
послуги,
фотопослуги,
послуги
з
харчування)
Обласне свято
«Осіннє
золото»

(придбання
афіш,
презентаційн
ої продукції,
дипломів,
подарунків,
декорацій,
квітів;
послуги
з
оформлення

культурної
спадщини

конкурсів
між
сільськими
народними
колективами.
Вручення призів
переможцям.

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

0

Участь у заході
представників
різних
ТГ,
підвищення рівня
згуртованості та
патріотизму
в
громаді.
Популяризація
народної
пісні,
народних ремесел.

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

20 000,00

Участь у заході
представників
різних
ТГ,
підвищення рівня
згуртованості та
патріотизму
в
громаді.
Популяризація
народної
пісні,
народних ремесел.

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

40 000,00

Участь у заході
представників
різних
ТГ,
підвищення рівня
згуртованості та
патріотизму
в
громаді.
Популяризація
народної
пісні,
народних ремесел.

сцени,
послуги
артистів,
транспортні
послуги,
фотопослуги,
послуги
з
харчування;
вручення
літературномистецької
премії імені
Дмитра
Луценка
„Осіннє
золото“).
9

Забезпечення
високого рівня
культурного
дозвілля
громади,
вшанування
видатних
постатей
Пирятинщини,
підвищення
патріотизму,
любові та поваги
до рідного краю

10

Підвищення
іміджу
української пісні
та танцю серед
дітей.

Святкові
заходи з нагоди
866-ї річниці
від
першої
згадки
міста
Пирятина
(придбання
афіш,
презентаційної
продукції,
дипломів,
подарунків,
фасадних
табличок,
посуду,
декорацій,
квітів; послуги
з оформлення
сцени, послуги
артистів,
транспортні
послуги,
фотопослуги,
послуги
з
харчування).
Обласний
телешоуконкурс
дитячої пісні і
танцю
«Естрадна
веселка»
(2
етапи)
(придбання
подарунків,
квітів, дипломів,
афіш,
електротоварів;
Фотопослуги,
транспортні
послуги,
послуги
з
харчування,
послуги з оренди
техніки).

ІІ
піврі
ччя
2021
року

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

110 000,00

Проведення
концерту, виступи
запрошених
артистів,
організація
масштабної
виставки місцевих
товаровиробників,
проведення
конкурсів
для
дітей, конкурсу з
благоустрою.

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

29 000,00

Відбір талановитої
молоді, вручення
подарунків
та
обласних
сертифікатів
переможцям.

11

Реалізація
державної
політики в сфері
культури

12

Реалізація
державної
політики в сфері
культури.
Надання якісних
та
доступних
культурних
послуг громаді

13

Реалізація
державної
політики в сфері
культури.
Надання якісних
та
доступних
культурних
послуг громаді

14

Реалізація
державної
політики в сфері
культури.
Надання якісних
та
доступних
культурних
послуг громаді

Загальнодержа
вні свята та
пам’ятні дати
(придбання
квітів,
лампадок,
прапорців)
Заходи
Пирятинської
публічної
бібліотеки
(придбання
квітів,
подарунків,
призів;
фотопослуги)
Заходи
Пирятинського
краєзнавчого
музею
(придбання
квітів,
подарунків,
призів, посуду,
рамок,
фасадних
табличок;
фотопослуги)
Заходи
Пирятинського
культурногромадського
центру (у тому
числі
оглядфестиваль
народної
творчості
„Родослів“,
проведення
свят до „Дня
села“, ,,Бал у
палаці
Закревських“):
(придбання
паперових
пакетів
з
логотипом,
рушників,
квітів,
подарунків,
призів,
декорацій,
килимового
покриття;
фотопослуги;
послуги
з
харчування;
послуги
з
організації
заходів;
транспортні
послуги,

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

9 000,00

Відзначення
пам’ятних дат та
загальнодержавни
х
свят
–
покладання квітів.

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

7 000,00

Проведення ряду
соціокультурних
заходів:
запрошення
гостей,
проведення
дискусій,
виставок.

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

13 500,00

Проведення ряду
соціокультурних
заходів:
запрошення
гостей,
проведення
дискусій,
виставок,
конкурсів.

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

266 000,00

Проведення ряду
соціокультурних
заходів: концертів,
виставок,
обговорень,
конкурсів.

15

Реалізація
державної
політики в сфері
культури.
Підтримка
та
популяризація
місцевих
авторів.

оренда сцени,
послуги
артистів,
послуги
з
оформлення
заходів).
Видавнича
діяльність

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

Всього:
1

Розділ ІІ
Розвиток
туристичної
сфери,
формування
комплексного
туристичного
продукту
громади

2

Розвиток
туристичної
сфери,
формування
комплексного
туристичного
продукту
громади

3

Розвиток
туристичної
сфери,
формування
комплексного
туристичного
продукту
громади

4

Створення
позитивного
іміджу громади

5

Розвиток
туристичної
сфери,
формування

Виготовлення
та
встановлення
стендів
вуличних
із
картосхемами
та інформацією
для туриста (4
шт.)
Облаштування
туристичного
маршруту по
селу Березова
Рудка
інформаційним
и табличками
(3 шт.)
(виготовлення
та
встановлення
табличок
із
металевими
підставками)
Організація та
проведення
анімаційних
тематичних
екскурсій
визначними
пам’ятками
(придбання
декорацій;
послуги
з
оренди/пошиву
костюмів)
Виготовлення
якісного
промо-ролика
про Пирятин та
його
популяризація
Проведення
конкурсу
туристичних
маршрутів до

50 000,00

Видання
книг,
буклетів, брошур
на
місцеву
тематику або ж
місцевих авторів.

611 500,00
2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

29 500,00

Встановлення
стендів
на
території громади
для
орієнтації
туриста.

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

5 400,00

Встановлення
інформаційних
табличок
на
туристичному
маршруті
в
с.Березова Рудка

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

4 000,00

Проведено
тематичні
театралізовані
екскурсії
для
туристів

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

5 000,00

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони

2 000,00

Виготовлено
промо-ролик, який
розповсюджено на
інформаційних
порталах
Пирятина, області
та інших
Проведено
конкурс,
маршрути
переможців взято

комплексного
туристичного
продукту
громади

6

Розвиток
туристичної
сфери,
формування
комплексного
туристичного
продукту
громади

7

Розвиток
туристичної
сфери;
створення
позитивного
іміджу громади

8

Розвиток
туристичної
сфери;
формування
комплексного
туристичного
продукту
громади;
Створення
позитивного
іміджу громади

Міжнародного
Дня туризму
(придбання
подарунків
переможцям та
пам’ятні призи
учасникам)
Проведення
семінарів,
лекцій
спеціалістами
із туризму (для
представників
бізнесу
та
громади)
(послуги
лектора,
послуги
з
харчування)
Забезпечення
участі
в
обласних,
регіональних,
всеукраїнських
туристичних
виставках,
конференціях,
семінарах
(придбання
презентаційної
продукції;
Транспортні
послуги)
Виготовлення
та придбання
поліграфічної
продукції про
об’єкти
туристичного
показу

культурної
спадщини

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

10 000,00

Проведено
2
семінари
для
малого
та
с
середнього бізнесу

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

0

Управління
презентувало
громаду
на
обласних
та
всеукраїнських
виставках.

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

5 000,00

Виготовлено 2-3
види
буклетів,
брошури
чи
путівники,
туристичні
банери.

Всього
за
Розділом ІІ
1

2

Розділ ІІІ
Реалізація
державної
політики в сфері
охорони
культурної
спадщини

Заходи
зі
збереження
культурної
спадщини;
популяризація

Виготовлення
та
встановлення
охоронних
дошок
на
пам'ятках
культурної
спадщини,
занесених до
реєстру (3 шт.)
Краєзнавчі
конкурси для
популяризації
історії
та

в
роботу
для
подальшого
впровадження для
туристів

60 900,00

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

3 000,00

Виготовлено
та
встановлено
3
охоронні дошки на
території міста.

2021

Управління Бюджет
Пирятин
культури,
туризму та ської ТГ
охорони

3 000,00

Проведено
краєзнавчі
конкурси (квест та
вікторини),

історії,
архітектури та
культури рідного
краю.

3

Заходи
зі
збереження
культурної
спадщини;
популяризація
історії,
архітектури та
культури рідного
краю.

4

Реалізація
державної
політики в сфері
охорони
культурної
спадщини

5

Заходи
зі
збереження
культурної
спадщини;
популяризація
історії,
архітектури та
культури рідного
краю.

6

Заходи
зі
збереження
культурної
спадщини;
популяризація
історії,
архітектури та
культури рідного
краю;
створення
позитивного
іміджу громади.

культури
рідного краю
(придбання
призів
для
учасників
конкурсу:
посуд,
подарункові
набори, книги)
Встановлення
меморіальних
дошок
видатним
землякам
(виготовлення
та
встановлення
меморіальної
дошки).
Виготовлення
облікової
документації
на потенційні
об’єкти
культурної,
архітектурної,
історичної
спадщини (8-10
об’єктів)
Проведення
краєзнавчих
лекцій, круглих
столів,
дискусій,
фотовиставок,
на краєзнавчу
та
історичну
тематику
(щомісяця)
(придбання
канцелярії,
мінеральної
води;
фотопослуги
для
оформлення
виставок)
Виготовлення
та придбання
поліграфічної
продукції про
основні об’єкти
культурної
спадщини

Всього
за
Розділом ІІІ:
Всього
за
Програмою:

культурної
спадщини

переможці
отримали призи.

2021

Управління Бюджет
Пирятин
культури,
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

3 600,00

Виготовлено
та
встановлено
2
меморіальні
дошки землякам

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

50 000,00

Виготовлено 8-10
пакетів документів
для
включення
об’єктів
до
Реєстру пам’яток

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

3 000,00

Проведено більше
10
краєзнавчих
лекцій,
4-5
фотовиставок, 2-3
круглі столи.

2021

Управління Бюджет
культури,
Пирятин
туризму та ської ТГ
охорони
культурної
спадщини

15 000,00

Виготовлено 2-3
види
буклетів,
краєзнавчі
брошури.

77 600,00
750 000,00

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область
Код програмної класифікації видатків 0214082, 1014082

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

96,4

79,3

69,3

38,8

Червень
27,8

Серпень

Травень
19,8

272,8

Квітень
19,8

Липень

Березень
19,8

750, 000

106,2

Лютий

Рішення
15 сесії Пирятин
ської міської
ради від
29 вересня
2021 року
№ 708

0

2021

Всього,
тис.грн

Січень

Правова
підстава

У тому числі по місяцях, тис.грн

0

Рік

Річний
обсяг
фінансува
ння
Програми

Начальник Управління
культури, туризму та
охорони культурної спадщини

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

Секретар міської ради

Сергій ПАЗЮК

29 вересня 2021 року

