
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятдесят першої позачергової сесії восьмого скликання

05.01.2023 м. Березань № 2

Про затвердження Програми з відзначення   державних свят,  пам’ятних дат та
заходів обласного і міського значення Березанської міської ради на 2023 рік

Відповідно до статті  26  Закону України  ,,Про місцеве самоврядування в
Україні“,  з метою належної організації відзначення державних свят та
пам’ятних дат, Березанська міська  рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Програму з відзначення   державних свят,  пам’ятних дат та
заходів обласного і міського значення Березанської міської ради   на  2023  рік,
(далі – Програма), що додається.

2.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Березанської міської
ради  (Матвієнко В.М.)  передбачити кошти на реалізацію Програми у бюджеті
Березанської міської ради на 2023 рік.

3.  Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ
культури Березанської міської ради (Вірич М.В.).

3.  Визнати таким,  що втратило чинність,  рішення Березанської міської
ради від 23.12.2021 № 361–31–VІІІ „Про затвердження Програми з відзначення
державних свят,  пам’ятних дат та заходів обласного і міського значення
Березанської міської ради на 2022 рік“.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань бюджету та фінансів,  соціально  –  економічного
розвитку,  підприємництва,  регуляторної політики,  торгівлі,  захисту прав
споживачів та першого заступника міського голови Хруля Р.Ф.

Міський голова                                                                   Володимир ТИМЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятдесят першої
позачергової сесії Березанської
міської ради восьмого скликання
05.01.2023 № 2

ПРОГРАМА
з відзначення державних свят, пам’ятних дат та заходів обласного і

міського значення Березанської міської ради  на 2023 рік

І. Обґрунтування  необхідності прийняття Програми
Культурне різноманіття, збереження культурної самобутності та

історико-культурної спадщини є важливими чинниками розвитку регіону. Наша
Програма покликана забезпечити їх. Щодо проблеми, яка постала перед
розробниками, то це проблема, з якою стикається мешканець нашої громади –
рівень культурно-мистецьких послуг та організації дозвілля в громаді. Неповна
задоволеність громади рівнем культурно-мистецьких послуг, які надаються;
мала кількість оригінальних заходів, які відбуваються лише в нашій громаді, та
необхідність відзначення здобутків жителів та колективів громади – це
проблеми, які покликана вирішити ця Програма.

Людина з її інтелектуальними та фізичними здібностями, які
проявляються у щоденній трудовій та творчій діяльності, є найвищою цінністю
в нашій державі. А своєчасне визнання професійної майстерності, особистого
внеску у 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 до розбудови життя Березанської міської територіальної
громади.

Відділ культури Березанської міської ради відповідно до встановленого
порядку бере участь у відзначенні свят та пам’ятних дат, подій державного,
обласного і міського значення Березанської міської ради. У громаді
здійснюються заходи із заохочення, відзначення окремих працівників, трудових
колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у
виробничій, науковій, державній, творчій та інших сферах діяльності, зробили
вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші
заслуги перед громадою. Це потребує виділення коштів із бюджету
Березанської міської ради відповідному розпоряднику.

ІІ. Мета  та основне завдання Програми
Мета Програми – забезпечення належної організації з відзначення

державних свят, пам’ятних дат та заходів обласного і міського значення
Березанської міської ради, заохочення за заслуги перед громадою.
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Основним завданням Програми є створення додаткових організаційних і
фінансових умов для відзначення свят, подій державного, обласного і міського
значення Березанської міської ради, заохочення за заслуги перед громадою.

ІІІ. Фінансування  Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету

Березанської міської ради.
Програма буде реалізовуватися впродовж 2023 року.

Перелік кошторисних витрат

№
з/п

Найменування предмету закупівлі Сума,
тис.грн

1. Сувенірна продукція 12,00
2. Друк афіш, банерів та постерів 35,00
3. Придбання вітальних листівок, запрошень та бланків для

нагородження
8,00

4. Квіткова продукція 50,00
5. Свічки, стрічки, для проведення поминальних заходів,

повітряні кульки, матеріали та фурнітура для виготовлення
декорацій

10,00

6. Новорічні подарунки та прикраси 10,00
7. Святкове оформлення (встановлення сцени, світлове та

музичне забезпечення), послуги з організації виступу Артиста
40,00

8. Інше, оренда обладнання і т.д. 10,00
9.  Костюми 25,00
10. Всього 200,00

ІV. Очікувані  результати
Виконання Програми буде сприяти підвищенню патріотизму, національної

свідомості, соціальної активності жителів громади.

V. Заходи з відзначення державних свят, пам’ятних дат та заходів
обласного і міського значення Березанської міської ради на 2023 рік
1.  Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановлені

актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, із врученням букетів, квітів, сувенірів.

2. Відзначення міських свят, свят громади та подій, які проводяться
відповідно до розпоряджень голови міської ради, із врученням букетів, квітів,
сувенірів.

3. Відзначення колективів підприємств, установ, організацій та окремих
осіб із врученням букетів, квітів, сувенірів.
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Календарний план
реалізації заходів, визначених програмою на 2023 рік

№
з/п

Перелік державних свят, пам’ятних дат та
заходів  обласного і міського значення

Березанської міської ради

Дата
проведення

Сума,
грн

1 2 3 4
1 День Соборності України Січень 2000,00
2 День вшанування учасників бойових дій на

території інших держав
Лютий 2000,00

3 Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні Лютий 3000,00
4 8 березня Міжнародний день прав жінок і миру Березень 4000,00
5 День українського добровольця Березень 1000,00
6 Заходи з нагоди дня народження Тараса

Шевченка
Березень 2000,00

7 День аварії на ЧАЕС Квітень 2000,00
8 День пам’яті та примирення Травень 2000,00
9 День вишиванки Травень 3000,00

10 День Європи в Україні Травень 2000,00
11 День села Садове Травень 2000,00
12 День захисту дітей Червень 4500,00
13 День Скорботи і вшанування пам’яті жертв

війни в Україні
Червень 2000,00

14 День Конституції України Червень 4000,00
15 День села Лехнівка Липень 2000,00
16 Народне гуляння „Івана Купала“ Липень 10000,00
17 День молоді Серпень 4000,00
18 День Незалежності України Серпень 5000,00
19 День села Ярешки Серпень 2000,00
20 День села Пилипче Серпень 2000,00
21 День села Недра Серпень 2000,00
22 День громади Вересень 101000,00
23 180-річчя написання Т.Г.Шевченком у Березані

вірша „Розрита могила“
Жовтень 1500,00

24 День захисника та захисниць України, День
українського козацтва

Жовтень 3000,00

25 День села Яблуневе Жовтень 2000,00
26 День бійця територіальної оборони Жовтень 1500,00
27 День Гідності та Свободи Листопад 1500,00
28 День пам’яті жертв голодоморів Листопад 1500,00
29 День Збройних Сил України Грудень 2000,00
30 День вшанування учасників ліквідації наслідків

аварії на ЧАЕС
Грудень 1500,00
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1 2 3 4
31 Новорічна казка Грудень 3000,00
32 Новорічні свята Грудень 19000,00
                                                            Всього 200 000,00

Секретар міської ради                                                               Олег СИВАК


