
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

IV сесії міської ради VІІІ скликання 
 

24 грудня 2020 року № 14 

м. Шепетівка 

     

Про програму державних, міських,  

Професійних свят та пам’ятних дат  

Шепетівської міської територіальної 

Громади на 2021 – 2025 рр.” 

 

           На виконання Закону України «Про культуру» № 2778-VІ від 14 грудня 2010 р.,  

Указу Президента України від 20 жовтня 1998 р. № 1152/98 „Про державну підтримку 

культури і мистецтва в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 

2016 р. № 710 із змінами, Указу Президента України від 30 вересня 2020 року № 417/2020 

та керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,   міська рада  

ВИРІШИЛА:  

 

1.  Затвердити Програму  державних, міських, професійних  свят та пам’ятних дат  

Шепетівської міської територіальної громади на 2021 – 2025  рр.  (додаток 1). 

2.  Затвердити перелік державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат 

Шепетівської міської територіальної громади на  2021 - 2025 рр.  (додаток 2). 

3. Фінансовому управлінню (В. Дрищ ) передбачити кошти на  реалізацію Програми  

державних, міських, професійних свят та  пам`ятних дат Шепетівської міської 

територіальної громади на 2021-2025 рр . 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів ради Г.Безкоровайну, начальника відділу культури С.Джус 

та на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту   

населення,освіти,культури, молодіжної політики та спорту  (голова комісії  Н. Собчук). 

 

    

 

 

Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

Згідно з оригіналом 
Секретар міської ради                                                                          Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Додаток 1 

до рішення IV сесії міської  ради  

VIІI скликання   

від 24.12.2020 № 14 

 
Програма 

державних, міських, професійних свят та пам’ятних дат 
Шепетівської міської територіальної громади на 2021 – 2025 рр. 

 
I. Загальні положення 

        Ефективним механізмом впровадження державної політики у сфері культури є 

прийняття на міському рівні низки цільових програм, як складових програми 

економічного і соціального розвитку  міської територіальної громади. Завдяки розумінню 

і підтримці керівництва органів виконавчої влади, місцевого самоврядування 

напрацьовано досвід проведення культурно – мистецьких заходів.            

        Аналізуючи результати Програми, слід відзначити,  що з кожним роком проводиться 

все більша кількість масових заходів, рівень яких щоразу покращується. У святкових 

заходах беруть  участь за приблизними підрахунками більше 100 000 чоловік. 

       Під час  відзначення державних свят формується патріотизм, повага до історичних 

подій  держави. 

        Найбільш масовими є свята, присвячені Дню Соборності України,  Дню Перемоги 

над нацизмом у Європі,  Дню Незалежності України та  День міста. 

        З метою єдності територіальної громади, забезпечення змістовного дозвілля її 

мешканців, значна увага приділяється проведенню загальноміських свят. Під час 

проведення свят відроджуються культурно-історичні традиції, впроваджуються та 

розвиваються нові сучасні форми культурно-дозвіллєвої діяльності, шоу програми та 

конкурси залишаються домінуючою формою відпочинку для дітей та молоді. 

                Святкування національних, фольклорних, державних та професійних свят сприяє 

відродженню національних традицій нашого народу, вихованню патріотизму,  

формуванню духовності,  моральності суспільства. 

II. Мета Програми 
         Програма визначає проведення державних, міських та професійних свят  міської 

територіальної громади на 2021– 2025 роки. 

         Головна мета Програми – збереження національно-культурної спадщини, організація 

активного відпочинку і розваг, задоволення культурних запитів різноманітних груп 

населення, створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей у 

сфері дозвілля, розвитку художньої і технічної творчості, збереження кращих традицій 

установ та підприємств.  

 III. Очікувані результати 
         Реалізація Програми якісно поліпшить культурно-мистецьке обслуговування 

населення міської територіальної громади, створить умови для задоволення його 

зростаючих духовних потреб, збереження кращих традицій установ та підприємств, 

розвитку художніх аматорських колективів, виконавців, активізації їх концертної 

діяльності, розвитку та підтримки талановитої молоді, широкого залучення дітей та 

підлітків до культурних надбань. 



                                                              IV. Фінансування 
 
         Фінансування програми здійснюється з міського бюджету та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України, з  урахуванням виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 із змінами .  

          За рахунок   бюджету громади кошти виділяються на фінансування заходів, які 

враховані у даній програмі, а саме визначених Указами Президента України, 

централізованих заходів Мінкультури, пов’язаних з відзначенням Дня Конституції 

України, Дня Незалежності, Дня Перемоги,  Дня памяті жертв голодомору та політичних 

репресій, Дня Соборності України, Дня Гідності та Свободи, Дня Захисника України.  

Інші заходи, які враховані у програмі, фінансуються за рахунок коштів спецфонду,  

утвореного за рахунок  отриманих грантів, благодійних внесків, власних доходів від 

установ та підприємств . 

 

 

 

 Начальник відділу культури                                                                             Світлана ДЖУС 

 

 

 Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Додаток  2 

до рішення IV сесії міської  ради  

VIІI скликання   

від 24.12.2020 № 14 

 
       ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ, МІСЬКИХ  

 ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ ТА ПАМ `ЯТНИХ ДАТ 
НА 2021-2025 рр. 

 

№ Місяць Назва 

1 

2 

3 

Січень Новорічно-Різдвяні свята  

День Соборності України 

День пам'ятi Героїв Крут 

4 

5 

 

6 

Лютий День  вшанування полеглих в боях за місто Шепетівку   

День вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав 

День Героїв Небесної Сотні 

7 

8 

9 

Березень Міжнародний день прав жінок і миру 

Дні пам’яті Т.Г.Шевченка 

День працівників житлово - комунального господарства 

10 

11 

Квітень Великдень 

День Чорнобильської трагедії 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

Травень День пам’яті та примирення, День  Перемоги  

День матері 

Всесвітній день медсестер 

Міжнародний день сім’ї 

День  пам`яті жертв політичних репресій 

День вишиванки 

День героїв України 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Червень Міжнародний день захисту дітей 

День журналіста 

День міста 

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

День медичного працівника  

День Конституції України 

День молоді 

26 

27 

Липень День Національної поліції України  

Свято Івана Купала 

28 

29 

30 

31 

Серпень День пасічника 

День Державного Прапора України 

День Незалежності України  

День пам’яті захисників 



32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Вересень День знань 

День підприємця 

День фізичної культури і спорту 

День працівників газової промисловості 

День рятівника 

День працівників лісу 

День партизанської слави 

39 

40 

41 

42 

43 

Жовтень Міжнародний день людей  похилого віку 

День працівників освіти 

День Захисника України 

Міжнародний день білої тростини 

День  визволення України від фашистських загарбників 

44 

45 

46 

 

47 

48 

49 

Листопад  

 

День працівників соціальної сфери 

День української писемності та мови 

 Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

День працівників сільського господарства 

День Гідності та Свободи 

День пам’яті жертв голодоморів 

50 

51 

52 

53 

 

54 

Грудень Міжнародний день людей з інвалідністю 

День Збройних Сил України 

День місцевого самоврядування 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на  

Чорнобильській АЕС 

Новорічно – різдвяні свята. 

55 

 

Протягом 

року 

Відзначення ювілейних та пам’ятних дат  

 

            

Начальник відділу культури                                                                             Світлана ДЖУС 

 

 

Секретар міської ради                                                                                       Роман ВОЗНЮК 

 

                                                       

 
 

 

 

 

 


