
                                                                                                  Додаток  

         до рішення районної  

         у місті ради 

                                                                               20.02.2015 № 347 

ПРОГРАМА 

розвитку культури і мистецтва у районі на 2015 рік 

 

1. Загальні положення 

 

Програма розвитку  культури і мистецтва у районі на 2015 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист суспільної моралі» та Основ законодавства України про 

культуру. 

Джерелами фінансування є районний у місті бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством 

України. 

 

2. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та 

естетичного виховання громадян, відродження, збереження і розвитку національних, духовних традицій, звичаїв 

українського народу, а також всебічного задоволення культурних потреб населення. 

 

3. Основні завдання Програми 

 

3.1. Створення необхідних умов для розвитку культури українського народу, збереженню національних традицій 

та обрядів, задоволенню культурних потреб населення. 

3.2. Організація змістовного дозвілля жителів району. 

3.3. Організація та проведення у районі культурно-мистецьких заходів з нагоди державних та професійних свят. 

3.4. Організація та проведення у районі заходів з нагоди святкування знаменних дат 2015 року. 

3.5. Організація та проведення у районі заходів, присвячених патріотичному вихованню дітей. 
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3.6. Організація та проведення у районі фестивалів та конкурсів. 

3.7. Організація та проведення культурно-мистецьких та святкових масових заходів для мешканців району. 

3.8. Створення умов для творчого зростання обдарованих дітей та  молоді району. 

3.9. Організація та проведення заходів щодо збереження, утримання, ремонтів та реставрації пам’ятників  історії та 

культури, розташованих на території району. 

3.10. Підвищення професійного рівня професійних та самодіяльних колективів закладів культури та мистецтва 

району, керівників колективів художньої самодіяльності. 

3.11. Сприяння всебічному висвітленню культурного життя району в засобах масової інформації. 

 

4. Заходи щодо реалізації Програми  
 

 4.1. Забезпечення підготовки та проведення:  

4.1.1.культурно-мистецьких масових заходів з нагоди: 

- свят державного значення, 

- свят місцевого значення, 

- професійних свят, 

- релігійних свят, 

- святкування знаменних дат 2015 року; 

4.1.2 фестивалів та конкурсів; 

4.1.3 оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності району. 

4.2. Сприяння участі обдарованих дітей та молоді району у міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних 

конкурсах і фестивалях. 

4.3. Збереження, утримання, реставрація пам'яток історії і культури, розташованих на території району. 

4.4. Відзначення та заохочення кращих працівників закладів, підприємств, установ, організацій району, з нагоди 

державних, професійних свят, пам’ятних та ювілейних дат, знаменних подій, конкурсів, фестивалів, концертів. 

 

5. Фінансування заходів, передбачених Програмою 
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№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Джерело 

фінансува

ння 

(районни

й у місті 

бюджет), 

грн. 

Інше джерело фінансування 

(кошти, отриманні від 

підприємств, організацій, 

фізичних осіб для виконання 

цільових заходів) 

Відповідальні 

По КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» 

у сумі 82000,00 грн. 

1.  День Соборності та Свободи України січень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

2.  День вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав 

лютий - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

3.  71-та річниця визволення міста Кривого Рогу від 

фашистських загарбників 

лютий 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

4.  Районний відкритий фестиваль дитячої, юнацької та 

молодіжної народної творчості «Квітка надії» 

березень 39 500,00 Кошти спецфонду Відділ 

культури 

5.  Масляна березень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

6.  Міжнародний жіночий день  березень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

7.  201 рік від дня народження Т.Г.Шевченка (1814-1861) березень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

8.  День працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування населення 

березень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

9.  Міський фестиваль «Весна Рудани» березень 1 500,00 Кошти спецфонду Відділ 

культури 

10.  Міжнародний день театру березень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

11.  День сміху квітень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

12.  Релігійне свято Великдень квітень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 
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13.  День чорнобильської трагедії квітень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

14.  День міжнародної солідарності трудящих травень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

15.  День Перемоги травень 
10 500,00 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

16.  День Європи травень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

17.  День працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

травень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

18.  День пам’яті жертв політичних репресій травень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

19.  День міста  травень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

20.  Фотоконкурс «У серці з любов’ю» травень 
3 000,00 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

21.  День захисту дітей (Міжнародний день захисту дітей) травень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

22.  Випускний бал «Гордість району» червень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

23.  Літературно-мистецький захід «Пушкініада» (з нагоди  

дня народження О.С. Пушкіна) 

червень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

24.  День медичного працівника червень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

25.  День скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в 

Україні 

червень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

26.  День Конституції України червень 
5 000,00 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

27.  День молоді 

 

 

червень 

- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

28.  День працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості 

липень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 
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29.  День хрещення Київської Русі - України липень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

30.  День працівників торгівлі липень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

31.  День Державного Прапора України серпень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

32.  День незалежності України  серпень 
10 500,00 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

33.  День знань вересень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

34.  183 роки від дня народження О.Поля вересень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

35.  День підприємця вересень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

36.  День фізичної культури і спорту вересень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

37.   День партизанської слави вересень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

38.  Міський фестиваль мистецтв національно-культурних 

товариств «Єдина родина - моя Україна» 

вересень - Кошти спецфонду Відділ 

культури 

39.  Всеукраїнський день бібліотек вересень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

40.  День ветерана (День трудової слави) жовтень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

41.  День працівників освіти жовтень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

42.  Міжнародний день музики жовтень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

43.  201 рік від дня народження М.Ю.Лермонтова 

 

 

жовтень 

- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

44.  День художника жовтень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 
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45.  День Українського козацтва жовтень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

46.  День людей похилого віку жовтень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

47.   День визволення України від фашистських загарбників жовтень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

48.  День працівника соціальної сфери листопад 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

49.  День студента листопад 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

50.  День пам`яті жертв голодомору листопад 
2 000,00 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

51.  День місцевого самоврядування грудень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

52.  День Збройних Сил України грудень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

53.  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

грудень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

54.  День Святого Миколая грудень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

55.  Організація та проведення заходів з нагоди новорічних та 

різдвяних свят 

грудень 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

56.  Збереження, утримання, реставрація пам'яток  історії і 

культури, розташованих на території району 

протягом 

року 
- 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

57.  Сприяння участі обдарованих дітей та молоді району у 

міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних 

фестивалях 

протягом 

року - 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

58.  Культурно-мистецькі масові заходи з нагоди свят 

державного значення, свят місцевого значення, 

професійних свят, релігійних свят, святкування 

знаменних дат 2015 року, фестивалів та конкурсів 

протягом 

року 

- Кошти спецфонду Відділ 

культури 

59.  Заходи за розпорядженнями голови районної у місті ради протягом 

року 

- Кошти спецфонду Відділ 

культури 
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60.  Відзначення та заохочення кращих працівників закладів, 

підприємств, установ, організацій району, з нагоди 

державних, професійних свят, пам’ятних та ювілейних 

дат, знаменних подій, конкурсів, фестивалів, концертів 

протягом 

року 
10 000,00 

Кошти спецфонду Відділ 

культури 

Всього: 82 000,00   

 


