
      

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                           Рішення міської ради 

                                                                                           20.12.2017 №47 

 

 

 

Міська цільова програма  організації та відзначення в м.Запоріжжя 

загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам`ятних дат 

та історичних подій на 2018 рік 

 

 

1. Мета програми 

Головною метою програми є виховання у мешканців  почуття 

патріотизму до рідного міста, району та України в цілому, знання атрибутики,  

вшанування почесних громадян  та виховання поваги до старшого покоління за 

допомогою проведення на належному рівні загальнодержавних, міських та 

районних свят, відзначення державних пам`ятних дат та історичних подій, 

заохочення трудових колективів та окремих громадян. 

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про місцеві державні адміністрації», актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, Положення про районну 

адміністрацію Запорізької міської ради по Олександрівському, Заводському, 

Комунарському, Дніпровському, Вознесенівському, Хортицькому, 

Шевченківському району. 

 

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

Найвищою цінністю кожної держави є людина з її інтелектуальними та 

фізичними здібностями, які проявляються у повсякденному житті. Своєчасне 

визнання професійної майстерності, особистого внеску   на 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 у розбудові та зміцненні економічної, соціальної, культурної, 

громадської та інших сфер суспільного життя міста та району. Оцінка трудових 

та творчих здобутків як окремих працівників, так і колективів підприємств, 

установ, організацій,  забезпечення  відзначення на місцевому рівні 

загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам`ятних дат, 

історичних подій,  сприятимуть патріотичному вихованню населення, 

формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення 

моральних засад суспільства. 

Основними проблемами, на які спрямована програма є: створення умов 

для підвищення рівня загальної культури населення; стимулювання активності 
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мешканців у виробничій, громадській, творчій та інших сферах діяльності; 

підтримка талановитої молоді тощо. 

Реалізація програми передбачає тісну взаємодію органів місцевого 

самоврядування, органів самоорганізації населення та всіх мешканців міста. 

Основними напрямками реалізації програми є: створення організаційного 

механізму та впровадження кращого досвіду щодо проведення урочистих 

заходів, залучення громадськості до відзначення загальнодержавних, міських та 

районних свят, державних пам`ятних дат, історичних подій. 

 

3. Завдання і заходи  

Основним завданням програми є забезпечення належної організації та 

проведення заходів щодо відзначення загальнодержавних, міських, районних 

свят, державних пам`ятних дат, історичних подій, професійних свят та подій 

міського та районного значення. 

В ході проведення заходів планується: вшанування мешканців міста 

квітами та цінними подарунками, покладання квітів до пам’ятників, 

монументів, меморіалів та пам’ятних знаків, забезпечення перевезення 

ветеранів та учасників заходів, декоративне оформлення місця проведення та 

музичне супроводження заходу, забезпечення проведення конкурсних та 

концертних програм, урочистих мітингів, придбання інших товарів та послуг, 

обумовлених специфікою проведення конкретного заходу. 

Завдання та заходи Програми наведені в додатку 1. 

 

4. Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок  

коштів  загального фонду бюджету міста згідно з додатком 2. 

 

5. Очікувані результати, ефективність програми  

           Реалізація Програми надасть можливість мешканцям міста колективно 

відзначати загальнодержавні, міські та районні свята, державні пам`ятні дати, 

історичні події та інші заходи, що сприятимуть вихованню у мешканців 

підвищення екологічної свідомості, почуття патріотизму, любові до рідного 

міста, облагородження місць загального користування та прибудинкових 

територій, підвищенню національної свідомості, соціальної активності, 

зростанню авторитету органів місцевого самоврядування в широких колах 

громадськості. 

Очікуванні результати Програми наведені в додатку 3. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

     Головними розпорядниками та виконавцями Програми є виконавчий 

комітет Запорізької міської ради та районні адміністрації Запорізької міської 

ради. Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України вони:  

- здійснюють управління бюджетними коштами у межах 

встановлених бюджетних призначень та оцінку ефективності бюджетної 
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програми, забезпечують ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів; 

- забезпечують складання та подання фінансової і бюджетної 

звітності у порядку, встановленому законодавством.  

     Розробник Програми - управління внутрішньої політики, преси та 

інформації Запорізької міської ради: 

- забезпечує виконання запланованих програмою завдань та заходів і 

досягнення очікувальних результатів; 

- забезпечує висвітлення реалізації заходів Програми в засобах 

масової інформації; 

- проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання 

завдань та  заходів програм цільового використання коштів. 

Головним розпорядником бюджетних коштів, що здійснює координацію 

дій між головними розпорядниками за Програмою, контролює хід її виконання, 

визначає прядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), 

готує відповідні звіти є виконавчий комітет Запорізької міської ради.   

   

      

 

 

 
Секретар міської ради                           Р.О. Пидорич 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


