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ПАСПОРТ 

Програми освітніх та культурно-мистецьких заходів на 2022 - 2024 роки  

 

1.  Ініціатор розробки Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

2.  Розробник Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

3.  Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

4.  Учасники Програми Заклади освіти та культури 

Корюківської міської ради (ТГ) 

5.  Термін реалізації  Програми 2022 - 2024 р. 

6.  Етапи виконання Програми 2022 - 2024 р. 

7.  Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

 

8.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього, у 

тому числі: 

2500000,00 

9. Коштів міського бюджету 2500000,00 

10. Кошти інших джерел  

 

  



1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ 

 

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 2022 - 2024 роки 

передбачає збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в 

громаді, формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення 

оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді, розвиток культурних 

традицій, створення максимально сприятливих умов для творчого формування 

особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних 

проблем, відродження народної творчості та популяризації національних 

звичаїв та обрядів, організацію змістовного дозвілля, масового відпочинку, 

самореалізації особистості в сучасному суспільстві. 

Усіма закладами освіти та культури ведеться значна робота щодо 

формування естетичних смаків, світогляду, культури та духовності населення 

громади. 

Дана мережа закладів освіти та культури є оптимальною і при умові 

повноцінного функціонування спроможна забезпечити потреби населення 

громади. 

Проблеми, пов’язані з розвитком освіти та культури, неможливо розв’язати 

самостійно. Для цього необхідна програмна підтримка та комплексний підхід 

закладів освіти та культури Корюківської міської ради (територіальної 

громади). Разом з тим потребує регулювання фінансової підтримки закладів 

освіти та культури, які є основними центрами розвитку культури в громаді.  

 

2. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального та 

спеціального фонду міського бюджету. 

Усього пропонується залучити на  виконання Програми 2,5 млн.грн. 

У Програмі заплановано виділення коштів на придбання подарунків, 

призів, грамот, дипломів, кубків, канцелярського приладдя, спортивного 

інвентарю, електронних накопичувачів(флешки), медалей, кульок, 

розвивальних ігор, квітів, банерів, біг-бордів, нагородної атрибутики,  

святкових феєрверків, піротехніки, оплату послуг естрадних артистів,  

музичних, співочих гуртів, оркестрів, ді-джеїв, оплату послуг з організації 

харчування учасників культурно-мистецьких заходів, організація фестивалів, 

вечірок, модних показів, ярмарок і виставок, послуги фотографів, послуги 

анімації для дітей, висвітлення діяльності в засобах масової інформації та 

витратні матеріали, транспортні послуги, оплата послуг за екскурсійне 

обслуговування.  

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є забезпечення виконання виконкомом Корюківської 

міської ради повноважень, передбачених статтею 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», спрямованих на: 



- організацію освітніх, культурно-мистецьких, національно-патріотичних 

та спортивно-масових заходів; 

- розвиток творчих здібностей різних вікових категорій населення; 

- створення ефективної системи виявлення та розвитку обдарованих дітей 

та молоді; 

- стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді, 

підтримка обдарованих учнів – призерів та учасників мистецьких, 

інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних 

змагань усіх рівнів; 

- сприяння відродженню народної творчості; 

- виховання національної свідомості;  

- організацію змістовного дозвілля  в місцях масового відпочинку; 

- сприяння якісній професійній освіті талановитої мистецької молоді;  

- підтримку професійних творчих колективів з обміну мистецькими 

здобутками; 

- реалізацію освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді; 

- збереження безцінної культурно-духовної спадщини; 

- розвиток мистецьких ініціатив з урахуванням культурного розвитку;  

- вдосконалення форм і методів естетичного виховання;  

- організації змістовного дозвілля жителів міста; 

- проведення державних свят, міських культурно-мистецьких заходів, 

фестивалів, конкурсів, оглядів; 

- продовження модернізації матеріально-технічної бази закладів культури; 
- збереження і розвиток українських національних традицій, мови, обрядів; 
- розвиток самодіяльної творчості, створення умов для отримання 

початкового спеціалізованого мистецького освіти, підтримка обдарованих дітей 

та молоді; 
- продовження роботи з охорони культурної спадщини. 

 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Заходи програми реалізуються за рахунок коштів міського бюджету, інших 

джерел, не заборонених законодавством України. Бюджетні призначення для 

реалізації заходів програми передбачаються при формуванні міського бюджету, 

виходячи з можливостей його дохідної частини. 

 

5. ОЧІКУВАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

У результаті виконання Програми очікується: 

 забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації 

суспільства на основі національних традицій; 

 створення умов для належного функціонування мережі закладів 

освіти, культури і мистецтва з метою розвитку вільної та різноманітної 

мистецької творчості; 

 створення банку даних обдарованої молоді; 



 участь у предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах, 

турнірах і фестивалях; 

 сприяння наступності в системі роботи з обдарованою молоддю; 

 збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення 

розвитку творчого потенціалу та культурного простору міста; 

 забезпечення доступності мистецтва для широких верств 

суспільства надання культурно-дозвіллєвих послуг усім верствам 

населення; 

 забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури; 

 активізація діяльності місцевих осередків національних творчих 

спілок України та громадських організацій шляхом налагодження 

співробітництва реалізації спільних програм; 

 збереження народних мистецьких традицій шляхом проведення 

фестивалів, концертів, виставок; 

 сприяння інтеграції української культури у світовий культурний 

простір, що сприятиме формуванню позитивного іміджу України; 

 підтримка молодих митців щодо створення сучасних творчих 

продуктів, нових мистецьких проектів та їх реалізація в місті; 

 популяризація здобутків обдарованої молоді,поширення досвіду 

роботи працівників закладів освіти та культури. 

 

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні 

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її 

виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Секретар міської ради                       Анастасія ПЛЮЩ 

  



Додаток 

до Програми 

 

Орієнтовний перелік заходів для фінансування Програми 

на 2022 – 2024 роки  
 

Місяць 

проведення 
Тема 

Січень 

1. Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 

2. І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН 

3. Новорічний турнір серед юнаків з міні-футболу 

4. Міський конкурс на кращий реферат до річниці подій під Крутами 

5. Всесвітній день «Дякую» 

6. Міжнародний день обіймів 

7. День Соборності України 

8. Заходи до річниць бою під Крутами 

Лютий 

1. Міський брейн-ринг з правознавства 

2. Першість міста з баскетболу серед юнаків 

3. Першість міста з баскетболу серед дівчат 

4. День вшанування учасників бойових дій  на території інших держав 

5. День прояву доброти 

6. День Героїв Небесної Сотні 

7. Народні гуляння «Проводи зими» 

Березень 

1. Міський конкурс інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!» 

2. Першість міста з волейболу 

3. Першість міста з настільного тенісу 
4. Міський фестиваль дитячих і театральних колективів «те-Арт-соціо» 

5. Заходи до річниці Корюківської трагедії 

6. Міжнародний жіночий день 8 Березня 

7. Заходи до  річниць з дня народження О.С.Корнієвського 

Квітень 

1. Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

2. Міський етап змагань «Старти надій» 

3. Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Джура-прикордонник» 

4. Фестиваль писанок 



5. Заходи до річниці Чорнобильської катастрофи 

Травень 

1. Свято Останнього дзвоника. Призначення стипендій обдарованій молоді-

переможцям мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, 

конкурсів МАН, спортивних змагань обласних та Всеукраїнських рівнів 

2. Міський етап «Я - патріот» 

3. Міська національно-патріотична гра «Теренова гра» 

4.Заходи до Дня пам’яті та примирення 

5. День матері та сім’ї 

6. День музеїв 

7. День Європи 

Червень 

1. Загальноміський випускний вечір 

2. Заходи до Міжнародного дня захисту дітей 

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

4. Заходи до Дня Конституції 

5. День села Сядрине 

6. День села Рибинськ 

7. День села Прибинь 

Липень 

1. Свято Івана Купайла 

2. День міста 

3. День села Забарівка 

4. День села Перелюб 

5. Заходи до дня дружби 

Серпень 

1. Серпнева конференція педагогічних працівників освітніх закладів 

громади 

2. День села Наумівка 

3. День села Савинки 

4. День села Буда 

5. Заходи до Дня Державного Прапора України 

6. Заходи до Дня Незалежності України 

7. День молоді в Україні 

Вересень 

1.Загальноміське свято до Дня працівників освіти 

2. Заходи до річниці вигнання з території Корюківщини та Чернігівщини 

фашистських загарбників 

3. День села Сахутівка 

4. День села Охрамієвичі 

5. День села Олександрівка 

6. Заходи до дня миру 

7. Всеукраїнський день бібліотек 

8. Фестиваль української пісні 

Жовтень 1. День музики 



2. День художника 

3. День захисників і захисниць України 

4. Заходи до річниці вигнання фашистських загарбників з території України 

Листопад 

1. Міський етап  Міжнародного конкурсу з  української мови ім. Петра 

Яцика 

2. ІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 

3. Міський етап мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені 

Тараса Шевченка 

4. Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 

мистецтва 

5. День Гідності та Свободи 

6. День пам’яті жертв Голодоморів 

Грудень 

1. День волонтерів 

2. День благодійності 

3. День Збройних сил України 

4. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

5. День Святого Миколая 

6. День подарунків 

7. Заходи зустрічі Нового року 

8. ІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 

9.Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 

 

 

Секретар міської ради                 Анастасія ПЛЮЩ 


