
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

одинадцята  сесія VІ скликання 
 
від  29.12.2011 р. №512 
 
Про затвердження Програми 
«Організація культурно-масових 
заходів у м.Коростені на 2012-2015 роки».  
 
 
          З метою збереження українських національних традицій, організації 
змістовного дозвілля, підтримки обдарованої молоді, дітей, підвищення 
культурного рівня та естетичного виховання жителів міста, 
урізноманітнення проведення культурно-масових заходів, пропаганди 
патріотизму та історико-культурної спадщини, керуючись п.22, ч.1, ст.26 
Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська 
міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Программу «Організація культурно-масових заходів у 

місті Коростені на 2012-2015 роки» (додається).  
 
2. Відділу культури і туризму виконкому Коростенської міської ради 

(Беркович Л.П.), фінансовому управлінню виконкому Коростенської 
міської ради (Щербанюк Л.П.) здійснювати поточне фінансування 
зазначеної Програми в межах бюджетних призначень, передбачених у 
міському бюджеті на відповідний рік. 

 
3. Надати повноваження виконавчому комітету Коростенської міської 

ради затверджувати перелік культурно-масових заходів Програми на 
наступні роки. 

 
4. Надати повноваження відділу культури і туризму виконкому 

Коростенської міської ради (Беркович Л.П.), за погодженням 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради ( за розподілом обов’язків), комісії з питань гуманітарної 
політики, ЗМІ, вносити зміни до заходів Програми та проводити 
перерозподіл коштів по заходах в межах затвердженого обсягу витрат. 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань гуманітарної політики, ЗМІ та заступника 
міського голови Дзигу О.О. 

 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
                                                                                     
 
Секретар міської ради                                                                         В.Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                                 О.Дзига 
 
Начальник фінансового управління                                                   Л.Щербанюк 
 
Начальник юридичного відділу                                                         Т.Камінська 
 
Начальник відділу культури і туризму                                              Л.Беркович 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             



Додаток  
до рішення 11 сесії Коростенської 
міської ради VI скликання  
від 29.12.11р.  №512 
 

 
 

Програма «Організація культурно-масових заходів у місті Коростені на 
2012-2015 роки»  

 
Метою програми є сприяння морально-естетичному вихованню та 

підвищенню культурного, духовного рівня населення, задоволення 
культурних потреб громадян, організації дозвілля тощо. 
 

Основними завданнями Програми є: 
- забезпечення проведення  міжнародних,  всеукраїнських, обласних, 
загальноміських культурних  заходів на якісному професійному рівні; 
- удосконалення роботи  по проведенню заходів; 
- організація дозвілля населення;  
- створення умов для задоволення культурних потреб населення; 
- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб 
населення; 
- організації змістовного відпочинку.  
 
                         

Шляхи і способи розв’язання Програми: 
     Виконання Програми здійснюється на міському рівні. Міська Програма 
передбачає: 

- активну  участь Будинків культури, бібліотек, шкіл естетичного 
виховання у виконанні програми, творчих колективів закладів культури 
та освіти; 
- залучення молоді, бізнес-структур, громадських організацій  до 
реалізації даної програми; 
- залучення  творчих колективів з інших міст України. 
 

Очікувані результати, ефективність Програми 
 Виконання Програми дасть змогу: 
- розвитку культури мешканців міста; 
- естетичному вихованню і  культурному  розвитку дітей; 
-  розвитку духовного рівня населення, виховання цінителів і любителів 
мистецтва; 
- задоволення потреб  громадян  у  самодіяльній  творчості,  
організації  їх  відпочинку  та  дозвілля. 

 
Обсяги та джерела фінансування 

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок: 
- коштів міського бюджету  передбачених на поточний рік; 
- інших, джерел, які не суперечать чинному законодавству. 



Орієнтовний перелік культурно-масових заходів на 2012-2015 роки. 
 

Дата Назва заходу 
січень Проведення новорічних та різдвяних свят 

-//- День Соборності 
-//- День пам'яті Голокосту 

лютий Загальноміське свято дитячої творчості «Міс Полісяночка » 
 -//- День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав 
-//- Загальноміське свято «Ними пишається місто» 
-//- Загальноміське свято «Зустріч Поліської весни» 
-//- День захисника Вітчизни 

березень Міжнародний жіночий день 8 Березня 
-//- День працівників культури та аматорів народного мистецтва 
-//- Річниця від дня народження Т.Г.Шевченка 
-//- Святковий концерт до Дня працівників житлово-комунального 

господарства 
квітень Регіональний конкурс юних баяністів-акордеоністів 

ім.А.Білошицького 
-//- Річниця Чорнобильської трагедії 

травень Міжнародний день солідарності трудящих 
-//- День Перемоги 
-//- Фестиваль сучасної української літератури   „Просто так„  
-//- Свято випускника 

червень День захисту дітей 
-//- День скорботи та вшанування пам’яті жертв Великої Вітчизняної 

війни 
-//- День молоді 
-//- День Конституції 

липень Міжнародний фестиваль авторської православної пісні «Утренняя 
заря» 

серпень Міжнародна археологічна конференція 
 Всеукраїнський фестиваль історичної реконструкції «Древлянська 

толока» 
-//- День незалежності України та державного прапора 

серпень День міста 
вересень  Всеукраїнський фестиваль «Грай, гармонь» 

-//-  Міжнародний фестиваль Дерунів 
 -//- День партизанської слави 
-//- Святковий концерт до Всеукраїнського дня бібліотек 

жовтень Святковий концерт до Дня працівника соціальної сфери 
-//- Річниця визволення України від фашистських загарбників 

листопад Святковий концерт до Дня радіо, телебачення та зв’язку 
-//- День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій 

грудень Урочисте святкування Дня міліції 
-//- Обласний фестиваль польської колядки на Житомирщині 
-//- Відкриття міської новорічної ялинки 



Протягом 
року 

Сприяння проведенню Всеукраїнських, міжнародних та обласних 
спортивних змагань 

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                 В.Ходаківський 
 


