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Про затвердження Програми 

фінансування заходів державного, 

обласного, місцевого значення у 

Летичівській селищній раді на  

2021-2022 роки 
 

 

З метою забезпечення високого рівня підготовки та проведення у 

Летичівській селищній раді заходів щодо відзначення свят державного, 

обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам’ятних дат та 

історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат, зустрічей 

українських та закордонних делегацій,  керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Програму фінансування заходів державного, обласного, 

місцевого значення у Летичівській селищній раді на  2021-2022 роки 

(додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань дотримання прав людини, законності, профілактики злочинності, 

запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова  

комісії  Тимчик С.М.). 

 

Селищний голова                                                          Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 



Затверджено  

рішенням …. сесії VІІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від 28.01.2021 року  № 30 

 

Програма фінансування заходів державного, обласного, місцевого 

значення у Летичівській селищній раді на 2021-2022 роки 

 

1.Загальні положення 

 

Заходами державного, обласного, місцевого значення у Летичівській 

селищній раді вважаються такі, участь у яких беруть представники влади, 

громадськості, українські та закордонні делегації. Заходи проводяться для 

відзначення державних, професійних та релігійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв, 

вшанування видатних діячів історії, з метою пропаганди серед мешканців 

Летичівської територіальної громади української національної ідеї, 

популяризації знань з історії селища та сіл громади, Хмельницької області та 

України, виховання дітей та молоді в дусі патріотизму і любові до рідного 

краю, створення позитивного іміджу Летичівської селищної територіальної 

громади , популяризації її  економічного та культурного потенціалу. 

Належне проведення заходів передбачає мобілізацію організаційних та 

фінансових ресурсів. Вчасне, достатнє та системне фінансування заходів 

дозволить забезпечити постійно високий рівень їх проведення, цільове та 

раціональне використання бюджетних коштів. 

 

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

 

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована програма, є 

організація проведення на високому рівні заходів з нагоди свят державного, 

регіонального та місцевого значення; урочистостей з нагоди пам’ятних дат і 

історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат; зустрічей 

українських та закордонних делегацій; організація змістовного дозвілля 

мешканців та гостей громади; виховання дітей та молоді в дусі патріотизму та 

любові до рідного краю, залучення молоді до суспільно-політичного життя 

територіальної громади; створення позитивного іміджу громади та 

популяризації його економічного і культурного потенціалу. 

 

3.Мета програми 

 

Основною метою програми є забезпечення високого рівня підготовки та 

проведення у Летичівській селищній раді заходів щодо відзначення свят 

державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам’ятних 

дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат, зустрічей 

українських та закордонних делегацій, створення позитивного іміджу селищної 

ради та її виконавчого комітету. 



 

4.Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; 

строки та етапи виконання програми. 

Реалізація завдань програми є можливою шляхом проведення таких 

основних заходів: 

- організація заходів, пов'язаних із відзначенням свят державного, 

обласного, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій,  

- відзначення трудових колективів, представників підприємств, установ та 

організацій з нагоди днів народження, ювілеїв; 

- відзначення колективів підприємств, установ, організацій, окремих осіб 

за високі трудові здобутки, перемоги у міжнародних, всеукраїнських, обласних 

конкурсах. 

Загальна сума для реалізації програми становить 340 тис. грн. згідно з 

кошторисом витрат на організацію та проведення заходів державного, 

обласного, місцевого значення у Летичівській селищній раді. 

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів 

місцевого  бюджету  в обсягах, передбачених рішеннями Летичівської селищної 

ради про селищний бюджет на відповідний рік, у межах ресурсного 

забезпечення програми. 

Визначення конкретних заходів використання коштів буде здійснюватись 

на підставі розпоряджень селищного голови та рішень виконавчого комітету 

селищної  ради. 

Також можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій 

громади , фізичних осіб-підприємців, громадських організацій, добровільних 

благодійних внесків юридичних та фізичних осіб та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Програма виконується протягом 2021-2022 років. 

 

5. Основні завдання програми 

Основними завданнями програми є: 

- забезпечення виконання функцій Летичівської селищної ради та її 

виконавчого комітету, пов’язаних з прийомами офіційних делегацій, 

перевірками, співробітництвом з територіальними громадами міст нашої та 

сусідніх областей України, участю в діяльності Асоціації міст Хмельницької 

області, Асоціації міст України, проведенням виставок, фестивалів, конкурсів, 

молодіжних програм, підготовкою заходів в галузі освіти, культури і спорту, 

науково-практичних конференцій; 

- забезпечення організації заходів, витрат, пов’язаних із виготовленням та 

придбанням грамот, подяк, дипломів, вітальних адрес, посвідчень, значків, 

поліграфічної та сувенірної продукції; 

- організаційно-технічне, фінансове забезпечення заходів державного, 

обласного, місцевого значення, представницьких витрат на прийом та 

обслуговування іноземних представників та делегацій, при зустрічах офіційних 

українських делегацій та офіційних осіб, проведення вечорів відпочинку, 

урочистих заходів до пам’ятних дат та історичних подій, професійних свят, 



конференцій, семінарів, тренінгів і т.д. відповідно до плану роботи 

Летичівської селищної ради, виконавчого комітету та їх рішень; 

- участь у заходах, які проводяться в трудових колективах підприємств, 

установ та організацій мгромади з нагоди професійних свят, пам’ятних дат;    

- висвітлення заходів та діяльності виконавчого комітету селищної ради 

засобами масової інформації; 

- заохочення за вагомі досягнення у галузі освіти, культури, спорту, 

медицини тощо; 

- відзначення переможців та учасників конкурсів усіх рівнів; 

- відзначення старожилів громади; 

- фінансова підтримка (матеріальна допомога) учасників престижних 

міжнародних конкурсів, організаторами яких є країни, в яких проводиться 

конкурс; 

- нагородження з нагоди презентації книг; 

- відзначення трудових колективів та працівників підприємств, установ та 

організацій громади з нагоди професійних свят, за досягнення високих 

показників, закінчення трудової діяльності, ювілеїв; 

- привітання трудових колективів, представників підприємств, установ та 

організацій, органів влади, членів виконавчого комітету селищної ради, 

Почесних громадян, керівництва Хмельницької обласної державної 

адміністрації та обласної ради з нагоди державних та професійних свят; 

- привітання з днем народження керівників, працівників підприємств, 

установ та організацій селища,  членів виконавчого комітету селищної ради; 

- проведення заходів, пов’язаних з підтримкою організації ветеранів, 

учасників бойових дій, сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані, 

чорнобильців, у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. 

Проведення всіх вищезазначених заходів передбачає придбання вітальних 

листівок, подяк, почесних грамот, папок для пам’ятних адрес (вітальні адреси), 

квітів, подарунків до новорічно-різдвяних свят, цінних подарунків, виділення 

матеріальної винагороди, поліграфічної та сувенірної продукції, продукції 

культурно-естетичного напрямку тощо. 

Програма передбачає забезпечення виконавчим комітетом міської ради,             

в межах своїх повноважень, згідно чинного законодавства, проведення окремих 

заходів, пов’язаних з проведенням виборів (оплата встановлення телефонних 

номерів, Інтернету та іншого забезпечення роботи міських дільничних 

виборчих комісій на період проведення виборів). 

 

6. Очікувані результати 

Виконання програми дасть змогу: 

1. Забезпечити високий рівень підготовки та проведення заходів з 

відзначення свят та знаменних дат державного, обласного, місцевого значення у 

громаді. 

2. Організувати змістовне дозвілля мешканців та гостей громади, сприяти 

створенню умов для підвищення культурно-освітнього рівня громадян, 



особливо молоді та дітей, патріотичного, інтелектуального, духовного та 

фізичного розвитку підростаючого покоління. 

3. Створити належні умови для виконання селищної радою, її виконавчим 

комітетом власних та делегованих повноважень. 

4. Підвищити ефективність роботи підприємств, установ та організацій 

міста шляхом морального та матеріального заохочення. 

5. Залучити молодь до суспільно-політичного життя територіальної 

громади . 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Загальну координацію та контроль за виконанням програми здійснює 

виконавчий комітет Летичівської селищної ради. 

Поточна координація та контроль виконання заходів, передбачених 

Програмою, покладаються на загальний відділ Летичівської селищної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 

Програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого 

значення у Летичівській селищній раді на 2021-2022 роки 

 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми  

Виконавчий комітет Летичівської селищної 
ради 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про 
розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Летичівської селищної 
ради  

4. Співрозробники Програми  
5. Відповідальні виконавці 

Програми  
Летичівська селищна рада 

6. Учасники Програми   

7. Термін реалізації Програми 2021-2022 роки 

8. Джерела фінансування 
Програми 

Селищний бюджет Летичівської селищної 
ради, благодійні внески фізичних і 

юридичних осіб 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього,  

360 тис. грн. 

у тому числі: 2021 2022 

9.1. коштів місцевого бюджету 175 тис. грн. 185 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого 

значення у Летичівській селищній раді на 2021-2022 роки 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 2021 2022 Всього 

Селищний бюджет 175 185 360 

Кошти не бюджетних 

джерел 

   

РАЗОМ 175 185 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення  

у Летичівській селищній раді на 2021-2022 роки 
 

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

2021  2022  

1 Культурно-естетичний 

розвиток громади, 

організація та 

проведення урочистих 

заходів державного, 

обласного та місцевого 

значення, вечорів 

відпочинку, 

професійних свят 

відповідно до 

запланованих заходів, 

організація зустрічей 

українських та 

іноземних делегацій. 

Привітання трудових 

колективів, 

представників 

підприємств, установ та 

організацій громади , 

інших міст, органів 

влади, депутатів, членів 

виконавчого комітету 

селищної ради, 

Почесних громадян , 

керівництва 

Хмельницької обласної 

державної адміністрації 

Організація 

урочистих заходів 

та вечорів 

відпочинку, 

святкових салютів, 

піротехнічних шоу, 

концертних 

програм. 

Придбання 

квіткової, 

сувенірної, 

поліграфічної 

продукції, цінних 

подарунків, продукції 

культурно-

естетичного 

напрямку, прапорів 

та національної 

символіки, призів 

для проведення 

акцій та конкурсів, 

технічне 

забезпечення сцени 

до проведення свят, 

забезпечення 

святкового 

оформлення сцени, 

2021-2022 Летичівська селищна 

рада 

Селищний 

бюджет 

150 160 Проведення на 
належному рівні 
заходів із 
відзначення 
свят 
державного, 
обласного, 
місцевого 
значення, 
визначних 
пам'ятних дат, 
історичних 
подій, 
привітання з 
нагоди днів 
народження та 
ювілеїв 
представників 
та колективів 
підприємств, 
установ та 
організацій 
громади та 
інших міст 



та обласної ради, з 

нагоди державних, 

професійних свят; днів 

народження та ювілеїв, 

за досягнення високих 

показників у роботі, 

закінчення трудової 

діяльності, фінансова 

підтримка (матеріальна 

допомога) учасників 

престижних 

міжнародних конкурсів, 

організаторами яких є 

країни, в яких 

проводиться конкурс 

площі, місць 

проведення заходів 

та громади 

2 Непередбачувані 

витрати 

Непередбачувані 

витрати 

2019-2020 Виконавчий комітет 

селищної ради 

Селищний 

бюджет 

10 10 Виконання 

заходів, що не 

передбачені 

Програмою але 

мають важливе 

значення 

3 Транспортні послуги по 

обслуговуванню 

розважальних заходів у 

парках 

Організація 

розважальних 

заходів сімейного 

дозвілля мешканців 

громади 

2019-2020 Виконавчий комітет 

селищної ради 

Селищний 

бюджет 

15 15 Проведення на 

належному рівні 

заходів із 

відзначення 

свят 

державного, 

обласного, 

місцевого 

значення 

Всього 360 175 185  

 

 



Додаток 4 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

заходів державного, обласного, місцевого значення  

у Летичівській селищній раді  у 2021-2022 роках 

 

№ 

з/п 

Назва заходу 

Загальнодержавні свята 

1.  Новорічно-різдвяні свята 

2.  Міжнародний день прав жінок і миру 

3.  Пасха (Великдень)  

4.  Дня пам’яті та примирення і річниця перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 

5.  День Конституції України 

6.  День Державного Прапора України 

7.  День незалежності України  

8.  День захисника України 

Професійні свята 

9.  День патрульної служби Національної поліції України 

10.  Всесвітній день цивільної оборони 

11.  День землевпорядника 

12.  День українського добровольця 

13.  День працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення 

14.  День працівників податкової та митної справи України 

15.  Всеукраїнський день працівників культури та митців народного 

мистецтва 

16.  День Служби безпеки України 

17.  День Національної гвардії України 

18.  Міжнародний день театру 

19.  День працівників карного розшуку 

20.  День працівників казначейства 

21.  Міжнародний день музеїв 

22.  День банківських працівників 

23.  Міжнародний день миротворців 

24.  День працівників місцевої промисловості 

25.  День працівників Держказначейства 

26.  День журналіста 

27.  День медичного працівника 

28.  Всесвітній день донора 

29.  День дільничного інспектора 

30.  День державної служби 

31.  День архітектури України   



32.  День бухгалтера 

33.  День працівників торгівлі 

34.  День будівельника  

35.  День Національної поліції України 

36.  День працівників ветеринарної медицини 

37.  День підприємця 

38.  День фізкультури і спорту 

39.  День рятівника 

40.  День фармацевтичного працівника 

41.  Всеукраїнський день дошкілля 

42.  Всеукраїнський день бібліотек  

43.  День усиновлювача 

44.  День працівників освіти  

45.  День юриста    

46.  Всесвітній день пошти  

47.  День художника    

48.  День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби 

49.  День працівників харчової промисловості 

50.  День автомобіліста і дорожника 

51.  День працівника соціальної сфери 

52.  День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

53.  День працівників сільського господарства 

54.  День працівників прокуратури 

55.  День працівників статистики  

56.  Міжнародний день волонтерів 

57.  День Збройних Сил України 

58.  День місцевого самоврядування 

59.  День працівників суду 

60.  День працівників державної виконавчої служби 

61.  День адвокатури 

62.  День енергетика 

63.  День працівників архівних установ 

Традиційні свята 

64.  День довкілля, весняна толока 

65.  Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного Полумісяця 

66.  День матері 

67.  День Європи 

68.  Всесвітній день вишиванки 

69.  День захисту дітей 

70.  Всесвітній день донора 

71.  День знань (конференція педагогічних працівників) 

72.  День миру 

73.  Міжнародний день людей похилого віку 



74.  Міжнародний день музики 

75.  День Українського козацтва 

76.  День української писемності та мови 

77.  Міжнародний день інвалідів  

78.  День благодійництва 

Пам’ятні дати 

79.  День соборності України 

80.  Міжнародний день пам’яті жертв холокосту 

81.  День пам’яті Героїв Крут 

82.  День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

83.  День Героїв Небесної Сотні 

84.  Шевченківський день 

85.  Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

86.  День пам’яті жертв політичних репресій 

87.  День Чорнобильської трагедії 

88.  День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні  

89.  День прийняття Декларації про державний суверенітет України 

90.  День партизанської слави  

91.  День визволення України від фашистських загарбників 

92.  День Гідності та Свободи 

93.  День пам’яті жертв голодоморів  

94.  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

День селища, села  

95.  - день смт Летичів  

- день с. Голенищеве  

- день с. Буцні 

- день с. Майдан  

- день с. Майдан-Голенищівський  

- день с. Нова Гута 

- день с. Прилужне  

- день с. Горбасів  

- день с. Марківці 

- день с.Гречинці  

- день с. Іванинці  

- день с. Михунки 

- день с. Грушківці  

- день с. Бохни  

- день с. Козачки  

- день с. Анютине  

- день с. Варенка  

- день с. Кудинка  

- день с. Рожни  

- день с. Свічна  



- день с. Майдан-Вербецький  

- день с. Білецьке  

- день с. Рудня 

- день с. Подільське  

- день с. Ревуха  

- день с. Терлівка  

- день с. Сахни  

- день с. Лозни  

- день с. Майдан-Сахнівський  

 - день с. Снітівка  

- день с. Малаківщина  

- день с. Російська Буда 

- день с. Суслівці  

- день с. Антонівка  

- день с. Копитинці  

- день с. Новоконстянтинів  

- день с. Попівці  

- день с. Чапля  

- день с. Юрченки  

- день с. Ялинівка  

- день с. Вербка  

- день с. Лісо-Березівка  

- день с. Москалівка   

- день с. Новомиколаївка  

- день с. Розсохувата  

Ювілейні дати та Дні народження 

96.  Привітання трудових колективів, підприємств, установ та організацій, 

членів виконавчого комітету селищної ради, довгожителів громади, 

Почесних громадян, керівництва Хмельницької обласної державної 

адміністрації та обласної ради з нагоди ювілеїв та днів народження 

Зустрічі делегацій 

97.  Організація зустрічей українських та іноземних делегацій 

98.  Заходи, пов’язані з проведенням виборів 

99.  Привітання переможців та учасників конкурсів усіх рівнів 

100.  Непередбачені витрати 

 


