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Р І Ш Е Н Н Я
від            2020 року                                                         №

Про  внесення змін до рішення
міської ради від 21.12.2017 року № 66
«Про затвердження Програми розвитку
культури, туризму, молоді та спорту
Помічнянської об’єднаної територіальної
громади на 2018-2020 роки

      Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,  міська   рада в и р і ш и л а :

1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 року № 66 «Про
затвердження Програми розвитку культури, туризму, молоді та спорту
Помічнянської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки та
викласти його в наступній редакції :

«1. Затвердити Програму розвитку культури, туризму, молоді та спорту
Помічнянської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки  з
дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків  (додається).

2. Контроль  за  виконанням   даного   рішення   покласти   на   постійну
депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК



     Затверджено
рішенням  міської ради

                                                                                                     від        2020 року №

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПОМІЧНЯНСЬКОЇ  ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА 2018-2020 РОКИ

Основне призначення місцевого самоврядування - створення та підтримка
сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини,
надання мешканцям територіальних громад з урахуванням потреб осіб різного віку,
статі, місця проживання та стану здоров’я якісних та доступних публічних послуг на
основі сталого розвитку дієздатної громади. На сьогодні у громаді активізувалась
робота, спрямована на розвиток місцевого самоврядування в Україні, яке є
невід’ємною частиною державного устрою, відіграє важливу роль у повсякденному
житті наших громадян, консолідації громадянського суспільства.

Подальший розвиток і вдосконалення самоврядування, регіональної політики
буде запорукою збереження миру і злагоди в українському суспільстві, потужним
стимулом для сталого економічного зростання, підвищення добробуту людей, змін на
краще в усіх сферах нашого життя.

Помічнянська міська рада є органом місцевого самоврядування, який
представляє територіальну громаду міста та трьох сільських населених пунктів,
здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого
самоврядування.

Місцеве самоврядування є базовою ланкою, на якій тримається добробут
територіальної громади, задоволення життєвих інтересів і потреб її членів. Тому
прийняття Програми є нагальною потребою для забезпечення необхідних умов для
продуктивної праці і зайнятості  жінок і чоловіків, у тому числі з
інвалідністю,незалежно від місця проживання  в Помічнянській ОТГ, створення
можливостей для їх духовного розвитку, підвищення активності у вирішення питань
соціально-економічного потенціалу Помічнянської громади, охорони навколишнього
природного середовища, забезпечення належного санітарного стану, благоустрою та
підтримання громадського правопорядку, безпеки мешканців у публічному і
особистому просторі.

На території Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади місцеве
самоврядування здійснюється територіальною громадою у порядку, встановленому
чинним законодавством, як безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчі
органи, тобто, відділи та інші структурні підрозділи.

Життя нашої громади складається не тільки з буднів, у його календарі
неодмінно є свята – державні, професійні, народні. У родині, якою є Помічнянська
територіальна громада, склалися свої традиції їх святкування.

Сьогодні, як ніколи, існує необхідність розвивати потенціал культурних
установ міста та сіл громади, підвищуючи участь місцевих жителів у культурному
житті своєї громади.



Крім заходів, передбачених чисельними програмами, виникає необхідність
міської ради та її виконавчих органів проводити додаткові заходи, які цими
програмами не передбачені.

Програма щодо забезпечення заходів Помічнянської міської ради та її
виконавчих органів на 2018-2020 роки (далі Програма) визначає основні напрямки
організації проведення культурних заходів у громаді. Вона дасть змогу охопити всі
сфери соціально-культурного життя , врахувати конкретні потреби всіх верств
населення з урахуванням їх віку, статі, соціально-демографічного статусу, місця
проживання і реалізувати основні завдання щодо вирішення соціальних проблем
міської об’єднаної територіальної громади.

Програма спрямована на виконання основних законодавчих актів у галузі
«культура», указів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів
України, наказів Міністерства культури і туризму України розпоряджень обласної
державної адміністрації і сприятиме подальшому розвитку та збереженню
національної культури та культур національних меншин, що проживають на
території  громади забезпеченню конституційних прав людини на задоволення
культурних потреб, формуванню національної свідомості, утвердженню духовності,
культури толерантності та миру. Програма є відкритою, що передбачає внесення до
неї змін та доповнень, виходячи з потреб сьогодення та культурного поступу.

 Обґрунтування необхідності розроблення
 Програми розвитку культури, туризму молоді і спорту

На території громади діє мережа закладів культури, до складу якої входить 7
установ . Мережа налічує 1 Палац  культури (Помічнянський міський), 1 Будинок
культури (Помічнянський сільський), 4 бібліотеки: міська, сільська, дитяча та
бібліотека Палацу культури.

Також на території громади в місті Помічна знаходяться та функціонують
стадіон «Локомотив», спортивні майданчики біля загальноосвітніх шкіл, футбольне
поле зі штучним покриттям, баскетбольний майданчик в центральному сквері та
спортивно-ігровий майданчик на вулиці Грушевського. А також діють два
тренажерні зали «Спорт-стайл» та «Титан» (які належать приватним особам).
Спортивні об’єкти Помічнянської ОТГ були облаштовані з максимально-можливим
дотриманням санітарно-гігієнічних умов, але не всі з урахуванням інклюзивності.

На базі міського Палацу культури працюють  6 клубів за інтересами (4 дорослі
і 2 дитячі): жіночий клуб «Надія»; клуб для дівчаток «Аріадна»; клуб радіоаматорів
«Локомотив»; клуб людей поважного віку «Ветеран»; клуб голубоводів «Тучерезы»;
клуб юних поетів «Ліра» , до яких залучено 140  учасників. А також три колективи
мають звання «народного аматорського колективу»: народний аматорський
вокальний ансамбль «Заспів», народний аматорський оркестр народних інструментів,
народний аматорський оркестр естрадно-духових інструментів «Кипарис». Ще один
клуб за інтересами працює при Помічнянському сільському Будинку культури – це
жіночий клуб «Чисте джерело», який налічує 16 учасників. Щорічно в місті
проводиться понад 50 масових культурно-мистецьких заходів.  Аматори народної
творчості міста гідно представляють Помічну беручи участь у районних, обласних та
Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, інших мистецьких заходах.

Робота закладів культури спрямована на більш повне задоволення культурних
потреб населення з урахуванням їх віку, статі, місця проживання, стану здоров’я
(наприклад, інвалідність, у тому числі, порушення слуху, зору) організацію
змістовного дозвілля, розвиток та збереження національно-культурних надбань.



Проблеми, що пов’язані з розвитком культури, неможливо розв’язати засобами
тільки державного управління, для цього необхідна програмна підтримка та
комплексний підхід до координації діяльності всіх закладів культури з органами
місцевого самоврядування та вивчення і врахування потреб мешканців громади.

Програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту об’єднаної
територіальної громади на 2018 - 2020 роки (далі – Програма) визначає стратегію та
організаційну основу фінансово-господарських, адміністративно-управлінських умов
для збереження та всебічного розвитку культури, туризму, молоді та спорту у
громаді та надання якісних і рівно-доступних культурних послуг.

Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить, що, незважаючи на
економічні умови вдалося зберегти мережу установ культури і мистецтва,
навчальних закладів, забезпечити підтримку діяльності провідних та аматорських
колективів, спортивних формувань  громади. Зокрема, за минулий рік міськими
закладами культури було проведено 76 заходів, з них для дітей було проведено 21. Ці
заходи відповідно відвідали 33327 осіб, з них дітей 7898. Сільськими закладами
культури було проведено 64 заходи, з них для дітей 21. І відповідно їх відвідало 8369
осіб, з них дітей 1618 осіб.

Спортивними закладами за минулий рік було проведено 46 спортивних заходів
серед школярів, молоді, та спортсменів різної вікової категорії, де було залучено
близько 300 спортсменів та спортсменок.

За останні роки було чимало зроблено для адаптації сфери культури до нових
соціально-економічних умов. З цією метою на державному рівні розроблено і
прийнято ряд нових законодавчих актів, на місцевому - створено відповідні умови
для функціонування закладів культури і мистецтв.

Комплексний підхід до розв’язання проблем, пов’язаних із розвитком
культури, туризму, молоді та спорту  здійснюється за рахунок коштів міської ради,
погодження строків виконання, виконавців та заходів зміцнення матеріально-
технічної бази.

Мета Програми
Програма, спрямована на:
- забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування, як одного

з найбільш пріоритетних напрямів державної політики України;
- виконання нормативно - правових актів Президента України, Кабінету

Міністрів України про відзначення свят;
- забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди

свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів до пам’ятних дат
та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат, забезпечення
організації дозвілля мешканців та гостей міста та сільських населених пунктів
громади;

- залучення молоді та інших верств населення з увагою до віку, статі,
місця проживання, стану здоров’я до суспільно-політичного життя Помічнянської
об’єднаної територіальної громади,  відзначення державних, професійних та
народних свят, проведення заходів, збереження та примноження історичних
національних традицій;

- вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, ліквідаторів аварії на
ЧАЕС, воїнів-афганців, пенсіонерів, учасників АТО,  працівників підприємств,
установ та організацій, громадян з активною життєвою позицією, які беруть активну
участь в громадському житті міста;

- створення умов для підвищення рівня загальної культури населення,



формування культури миру та толерантності;
- стимулювання активності мешканців в питаннях благоустрою населених

пунктів;
           - забезпечення виховання  місцевого  патріотизму та любові до рідного краю,
поваги до прав людини та гендерної рівності;

- пропагування історичної, культурної спадщини та соціально-
економічного потенціалу громади;

- налагодження ділових та культурних зв'язків, популяризацію місцевої
геральдичної символіки;

- створення позитивного іміджу та зміцнення авторитету органу місцевого
самоврядування;

- формування єдиної нагородної політики, позитивного іміджу
Помічнянської об’єднаної громади та фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з
відзначенням кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ,
організацій, обдарованої молоді нагородами Помічнянської  міської ради та її
виконавчого комітету;

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі
громади, створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного
максимально задовольнити туристичні потреби мешканців громади та її гостей з
урахуванням вимог інклюзивності;

-  створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної
інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного
використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного
потенціалу, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів
туристичної діяльності;

- здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління
туристичною галуззю, зміцнення її матеріальної бази, створення умов для реалізації
інвестиційних проектів, нарощування обсягів надання туристичних послуг за
рахунок розширення в’їзного та внутрішнього туризму, розвитку сільського зеленого
туризму, підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг,
підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-
культурної спадщини, поліпшення транспортного обслуговування, випуску якісної
рекламної продукції;

- залучення всіх верств населення міста та сіл з урахуванням до занять
фізичною культурою і спортом;

-  залучення молоді, учнів навчальних закладів до занять фізкультурою з
метою запобігання вживання алкоголю, боротьби з тютюнопалінням та наркоманією;

-  залучення жінок і чоловіків старшого віку, ветеранів спорту до змагань,
що проводяться для відповідної вікової групи;
           -пропаганда здорового способу життя, особливо серед молодих дівчат і
хлопців;

- національно-патріотичне виховання підростаючих дівчат та хлопців.

Завдання Програми
Основними завданнями програми є:
- створення належних умов роботи для міської ради та її виконавчого

комітету, забезпечення відкритості, прозорості в діяльності та громадського
контролю за їх діями, підвищення ресурсного потенціалу, розвиток місцевої
ініціативи;
           - реалізація та проведення радою та її виконавчими органами масових заходів ;



- забезпечення виконання функцій ради та її виконавчих органів,
пов’язаних з прийомами офіційних делегацій, співробітництвом з територіальними
громадами сіл, селищ, міст нашої та сусідніх областей України, проведенням
виставок, фестивалів, конкурсів, молодіжних програм, урочистих зборів, вшанувань,
підготовкою програм і заходів в галузі освіти,  культури і спорту;

- забезпечення організації заходів, витрат, пов’язаних із виготовленням та
придбанням значків, посвідчень, прапорів та національної символіки, рамок,
листівок, запрошень, грамот, подяк, пам’ятних адрес, дипломів та іншої
поліграфічної та сувенірної продукції, призів для проведення акцій та конкурсів;

- забезпечення святкового оформлення сцени, технічне забезпечення
сцени до проведення свят, організація святкових салютів, піротехнічних шоу,
концертних програм;

- організаційно-технічне, фінансове забезпечення заходів державного,
обласного, місцевого значення, проведення вечорів відпочинку, урочистих заходів до
пам’ятних дат та історичних подій, професійних свят, конкурсів, фестивалів,
конференцій, семінарів, засідань рад та виконавчого комітету, тренінгів і т.д.
відповідно до планів робіт Помічнянської міської ради, виконавчого комітету та їх
розпоряджень та рішень;

- висвітлення заходів ради та діяльності виконавчого комітету міської
ради засобами масової інформації;

- виготовлення та розміщення соціальної реклами (банери, біл-борди);
- привітання та преміювання переможців та учасників конкурсів усіх

рівнів, які проводяться органом місцевого самоврядування;
- вшанування пам’яті померлих та загиблих (послуги з поховання,

аксесуари, монументи (пам’ятники);
- проведення заходів по роботі з призовною молоддю, забезпечення

перевезення призовників, мобілізованих до пункту призначення;
- проведення заходів, пов’язаних з підтримкою учасників бойових дій,

учасників АТО та їх сімей, сімей загиблих учасників бойових дій;
-  прийняття участі в заходах, які проводяться в трудових колективах

підприємств, установ та організацій міста з нагоди професійних свят, пам’ятних дат;
- організація вшанування кращих працівників, ветеранів праці (солодкі

столи), організація вечорів відпочинку (концертна програма, технічне оснащення);
- забезпечення проведення заходів для дітей, молоді (нагородження

грамотами, подяками, квітами, цінними подарунками, сувенірами, вручення
солодощів, цукерок);

- заохочення за вагомі досягнення в освіті, культурі, спорті, медицині і
т.д.;

- нагородження з нагоди презентації книг;
- проведення заходів, пов’язаних з підтримкою громадських організацій

міста з метою забезпечення виконання ними своїх функцій;
- заохочення громадських об’єднань та активістів за плідну діяльність у

сфері національно-патріотичного виховання дітей і молоді;
- забезпечення виконання заходів для дітей з функціонально–

неспроможних сімей та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- відзначення трудових колективів та працівників підприємств, установ та

організацій громади  з нагоди професійних свят за значний вклад у соціально–
економічний розвиток міста, села, селища, досягнення високих виробничих
показників, закінчення трудової діяльності, підведення підсумків міських, обласних



конкурсів, оголошених з метою залучення населення до процесу благоустрою міста,
підтримки в ньому належного санітарного стану;

- привітання та нагородження ювілярів, трудових колективів,
підприємств,  установ та організацій, органів влади, депутатів міської ради, членів
виконавчого комітету, членів ради старійшин, почесних громадян міста, учасників
бойових дій з нагоди державних та професійних свят, привітання з днем народження
керівників підприємств, установ та організацій, керівництва області, а також
привітання жителів міста з нагоди державних та релігійних свят, що передбачає
придбання для цих цілей вітальних листівок, конвертів, марок, бланків почесних
грамот, буклетів, відзнак та премій міської ради, виконавчого комітету та міського
голови, календарів, папок для пам’ятних адрес та їх виготовлення, квітів, сувенірів,
цінних подарунків тощо.

- виплата грошової винагороди до Почесної грамоти Помічнянської
міської ради та виконавчого комітету;

- виготовлення якісної  сувенірної та рекламної продукції із символікою
Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади;

- придбання грамот, призів, кошти на харчування учасників спортивних
турнірів та надання транспортних послуг для перевезення під час турнірів;

- збереження культурної спадщини українського народу та забезпечення
доступу населення до культурних надбань;

- забезпечення соціально-економічних та правових умов для проведення
ефективної культурної політики;

-  зміцнення матеріально-технічної бази, здійснення першочергових
ремонтно-будівельних та реставраційних робіт на об'єктах культури пам’яток
архітектури селища;

-  проведення культурно-мистецьких заходів, підтримка аматорської
творчості;

- збереження нематеріальної культурної спадщини
-  підтримка творчої молоді;
-  забезпечення організації вільного, активного відпочинку та розваг,

задоволення культурних запитів, створення умов для відновлення фізичних,
духовних сил, спілкування людей у сфері дозвілля, розвитку художньої творчості,
виховання екологічної культури;

-  поліпшення охорони об'єктів культурної спадщини;
-  забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, їх правовий

і соціальний захист;
- проведення міських змагань серед установ, підприємств, учбових

закладів (міський фестиваль фізичної культури і спорту серед підприємств, установ,
учбових закладів);

- спартакіада міста серед учбових закладів з баскетболу, футболу,
волейболу, легкої атлетики;

-  організація та проведення змагань та турнірів на першість   м. Помічна;
- першість  з футболу  на кубок «Володимира Дениса»;
- першість по міні-футболу серед ветеранів футболістів;
- змагання з футболу серед вуличних команд на приз клубу «Шкіряний

м’яч»;
-   спортивні змагання, турніри з різних видів спорту з нагоди державних

свят (день Незалежності, день Перемоги, День міста,  День фізичної культури і
спорту);



-   участь збірних команд міста з видів спорту (футбол, волейбол,
баскетбол) в обласних змаганнях;

-  будівництво, ремонт спортивних майданчиків, споруд.
-  впровадження сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності;

            -  підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів
історико-культурної спадщини;
          -  створення сучасної дорожньої інфраструктури на основних туристичних
маршрутах з урахуванням вимог інклюзивності;
          -  реалізації інвестиційних проектів;
          -  підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг; розвитку
сільського туризму, створення сільських садиб, що прийматимуть туристів;

-

          -  організації екскурсійної та туристично-оздоровчої роботи серед усіх вікових
груп населення району, насамперед дітей, підлітків та молоді;
          - впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних
програм.

Нормативно-правове та організаційне забезпечення Програми
Реалізація програми передбачає тісну взаємодію органів місцевого

самоврядування та всіх мешканців громади.
Організація заходів відбувається згідно Указів Президента України «Про

встановлення днів професійних свят», рішень міської ради та її виконавчого комітету
і розпоряджень міського голови.

Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок виділених в

установленому порядку коштів, передбачених у місцевому бюджеті на забезпечення
культурно-масових заходів Помічнянської міської ради та її виконавчих органів.

Можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій, суб’єктів
підприємницької діяльності всіх форм власності, громадських організацій,
благодійних, добровільних внесків та пожертв, грантів від підприємств, установ,
організацій, суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, громадських
організацій тощо (юридичних та фізичних осіб)  та інших джерел, не заборонених
законодавством.

Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
- подальший розвиток системи нагород у громаді відповідно до сучасних

вимог, підвищить їх стимулюючу роль, довіру громадськості до місцевих органів
влади у цій сфері;

- підвищення рівня інформованості та правової освіти жінок і чоловіків, у
тому числі з інвалідністю, надання їм повної та достовірної інформації, необхідної
для забезпечення їх особистих прав у вирішенні життєво необхідних проблем;
культурних потреб населення з урахуванням,  та культурної інфраструктури з
урахуванням вимог інклюзивності, формування культури миру, толерантності;

- широке інформування територіальної громади  про запровадження
передового досвіду трудових колективів по соціально-економічному розвитку міста,
про кращі трудові колективи та їх працівників;

- розширення співробітництва та взаємодії відповідальності виконавчих



органів міської ради, наукових, політичних і громадських організацій, інших
суб’єктів у виконанні завдань соціально-економічного і культурного розвитку
громади;

- забезпечення вивчення, аналізу, узагальнення і впровадження кращого
передового досвіду діяльності органів місцевого самоврядування інших регіонів у
вирішенні соціальних проблем громадян;

- підвищення ефективності роботи закладів освіти, культури, молодіжних
та дитячих організацій, інших підприємств та установ міста шляхом морального та
матеріального забезпечення;

- залучення молоді до суспільно політичного життя територіальної
громади;

- ефективну координацію діяльності органів місцевого самоврядування,
виконавчої влади, політичних і громадських організацій щодо підвищення іміджу
державних свят, збереження і розвитку духовних і культурних традицій нашого
краю;

- вирішення на належному рівні питання, що стосуються місцевого
самоврядування, ініціювання розширення і захисту його прав, вирішення інших
питань згідно чинного законодавства;

- досягнення високого рівня підготовки та проведення заходів з
відзначення свят та знаменних дат державного, обласного та місцевого значення;

- формування та утвердження туристичного бренду Помічної  на вітчизняному
та

міжнародному туристичних ринках;
- розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази туристичної

інфраструктури;
-        підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі та обмін

досвідом;
- створення безпечних умов для туристів незалежно від віку, статті, а також для

туристів з особливими потребами.
Основними видами туризму Помічнянської ОТГ, на розвиток яких будуть

спрямовані заходи Програми (за класифікацією Всесвітньої туристичної організації)
є:
        природничий;
        культурно-пізнавальний;
        тематичний;
        екологічний.
             Провідна роль належатиме інноваційному підходу до формування
туристичного продукту, інфраструктурному забезпеченню туризму та кластерному
підходу щодо розвитку туризму, що повинно в першу чергу знайти своє
відображення в модернізації туристично-рекреаційної інфраструктури та супутніх до
туризму сфер діяльності. З урахуванням попиту на внутрішньому туристичному
ринку пріоритет віддаватиметься розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури,
націленої на використання туристично-екскурсійного та природно-рекреаційного
потенціалу громади.
            Реалізація заходів Програми створить умови для стимулювання інвестиційної
привабливості Помічнянської громади, суттєвої модернізації туристичної та
транспортної інфраструктури, ділової активності малого й середнього бізнесу,
завантаження потужностей суміжних галузей, розвитку індустрії сервісу.

 Насамперед відбудеться збільшення потоку туристів, зросте кількість



високоякісної рекламної продукції про туристичні можливості краю, поліпшиться
якість ринку екскурсійних послуг та умови відпочинку й оздоровлення населення.
           Результатом виконання заходів програми буде зростання іміджу Помічної,  як
туристичного краю та збільшення частки в’їзного туризму.

У довгостроковій перспективі виконання Програми сприятиме підвищенню
ролі кожного громадянина в суспільстві, його участь у політичному, економічному,
соціальному та суспільному житті.

Організація змістовного дозвілля мешканців та гостей міста, запровадження
нових форм виховання дітей та молоді з урахуванням передового досвіду трудових
колективів та їх кращих представників сприятиме створенню умов для підвищення
культурно – освітнього рівня громадян, особливо молоді та дітей, патріотичного,
інтелектуального, духовного та фізичного розвитку підростаючого покоління.

Календарний план
заходів з виконання Програми розвитку культури, туризму, молоді та спорту

Помічнянської об’єднаної територіальної громади
на 2018-2020 роки

ЗАХОДИ Термін
виконання Місце проведення Відповідаль

ний
ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ

Забезпечення виготовлення відзнак
Помічнянської міської ради та
виконавчого комітету:
- комплект атрибутів звання
«Почесний громадянин міста
Помічна»;
 Почесних грамот, Грамот, Подяк
Помічнянської міської ради та
виконавчого комітету, папок до
них, Грамоти Почесного
громадянина міста Помічна;

- комплект атрибутів до
туристичних маршрутів «Стежками
батька Махна» і «Помічна –
степова перлина» та оглядової
екскурсії «Мандруємо рідним
краєм» /Мініатюрні перлини І.П.
Похитонова / (карти маршрутів,
проспекти маршрутів та екскурсії,
сувенірна продукція)

Протягом
року Міська рада

Виплата грошових винагород
відповідно до Положень про
конкурси, нагородження та
відзнаки  Помічнянської  міської
ради.

Протягом
запланованого
періоду

Відділ
бухгалтерського
обліку та
фінансової
звітності

Придбання і виготовлення
сувенірної та рекламної  продукції
із символікою Помічнянської  ОТГ Протягом року

Відділ
бухгалтерського
обліку та
фінансової
звітності



ЗАХОДИ Термін
виконання Місце проведення Відповідаль

ний
Робота театралізованого
туристичного маршруту «Стежками
батька Махна»

Протягом
2018-2020 рр.

Відділ культури,
туризму, молоді і
спорту

Робота театралізованого
туристичного маршруту «Стежками
Нестора Махно»

Протягом
2018 – 2020 рр

Відділ культури,
туризму, молоді і
спорту

Розробка та впровадження в дію
туристичного маршруту «Помічна –
степова перлина»

Протягом
2018-2020 рр.

Відділ культури,
туризму, молоді і
спорту

Розробка та впровадження в дію
туристичного маршруту «Помічна –
місто, що надихає творити»

Протягом
2018 – 2020 рр.

Відділ культури,
туризму, молоді і
спорту

Робота оглядової екскурсії
«Мандруємо рідним краєм»
/Мініатюрні перлини І.П.
Похитонова/

Протягом
2018-2020 рр.

Відділ культури,
туризму, молоді і
спорту

Здобуття звання «народного
аматорського» колективами
міського Палацу культури – жіноче
тріо та інструментальний квінтет

Протягом
2018-2020 рр.

Відділ культури,
туризму, молоді і
спорту

Проведення міських змагань серед
установ, підприємств, учбових
закладів
(міський фестиваль фізичної
культури і спорту серед
підприємств, установ, учбових
закладів)

Протягом
2018-2020 рр.

Відділ культури,
туризму, молоді і
спорту

Спартакіада міста серед учбових
закладів з баскетболу, футболу,
волейболу, легкої атлетики Протягом

2018-2020 рр.

Відділ культури,
туризму, молоді і
спорту

Участь збірних команд міста з видів
спорту (футбол, волейбол,
баскетбол) в обласних змаганнях

Протягом
2018-2020 рр.

Відділ культури,
туризму, молоді і
спорту

Будівництво і ремонт спортивних
майданчиків, споруд. Протягом

2018-2020 рр.

Відділ культури,
туризму, молоді і
спорту
Міська рада

Завершення капітального ремонту
другої черги Палацу культури Протягом

2018-2020 рр.

Міська рада

Проведення поточного ремонту
сільського Будинку культури та
облаштування парку біля Будинку
культури

Протягом
2018-2020 рр. Міська рада



ЗАХОДИ Термін
виконання Місце проведення Відповідаль

ний
Проведення капітального ремонту
стадіону «Локомотив»

Протягом
2018-2020 рр.

Міська рада

СІЧЕНЬ
Новорічні віншування жителів
громади       01.01 Міська площа

Поріг сільського
Будинку культури

Відділ культури,
туризму, молоді і
спорту

Щедрування в організаціях та на
підприємствах ОТГ 14.01. Відділ культури

туризму, молоді
та спорту

Урочистості та святковий концерт
до Дня Соборності України  «Моя
єдина і Соборна!»

  22.01. Міський Палац
культури та
сільський Будинок
культури

Відділ культури
туризму, молоді
та спорту

Урочиста хода та покладання квітів
до пам’ятних знаків Т.Г.Шевченка
та Героям Небесної сотні       22.01.

пам’ятні знаки
Т.Г.Шевченка та
Героям Небесної
сотні

Відділ культури
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

Міжнародний день пам’яті жертв
Голокосту  27.01. Заклади культури

Заклади освіти
Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

День пам’яті Героїв Крут
Покладання квітів до пам’ятних
знаків Т.Г.Шевченка та Героям
Небесної сотні       29.01

Актова зала
Музичної школи
пам’ятні знаки
Т.Г.Шевченка та
Героям Небесної
сотні

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

ЛЮТИЙ
Молодіжна розважальна програма
до Дня Святого Валентина.

14.02 Міський
Палац культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

Заходи  до Дня вшанування
учасників бойових дій на території
інших держав. 15.02

Актова зала
Музичної школи
Пам’ятний знак
учасникам бойових
дій в Афганістані

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Заходи до Дня пам’яті Героїв
Небесної Сотні 20.02 Актова зала

Музичної школи
Пам’ятний знак
героям Небесної
Сотні

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту



ЗАХОДИ Термін
виконання Місце проведення Відповідаль

ний
Міжнародний день рідної мови

21.02 Заклади культури Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Свято Зими «Масляна» Остання
неділя лютого

Міська площа Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

БЕРЕЗЕНЬ
Урочистості та святковий концерт
до Міжнародного дня жінок «Для
Вас, жінки!»

07.03 Міський Палац
культури та
сільський Будинок
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Цикл заходів  до дня народження Т.
Г. Шевченка.
Нагородження переможців
загальноміського літературного
конкурсу «З Україною в серці»

09.03 Міська площа
Заклади культури,
Заклади освіти

Відділ культури,
туризму,молоді
та спорту
Відділ освіти

Міжрегіональний ярмарок голубів,
декоративної птиці та домашніх
тварин

Перша субота
березня

Міська площа Клуб голубоводів
«Тучерезы»

Урочистості та покладання квітів
до   пам’ятників загиблим воїнам з
нагоди  визволення міста Помічна
та сіл Помічна, Червоний розділ і
Ново-Павлівка від фашистських
загарбників

17.03 Міська рада,
заклади культури та
пам’ятники
загиблим воїнам

Відділ
культури,
туризму, молоді
та спорту

КВІТЕНЬ
День гумору.
Концерт «Гарний настрій» 01.04 Міський Палац

культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Міжнародний день пам’яті жертв
радіаційних аварій і катастроф.
День Чорнобильської трагедії

26.04 Заклади культури,
Заклади освіти

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

Участь в Центральноукраїнському
музейно-туристичному фестивалі
та яр марці туристичного продукту
Кіровоградщини

Остання
субота квітня

Кропивницький
Дендропарк

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

ТРАВЕНЬ
Мітинг присвячений
Дню Пам’яті і  Примирення  та
Дню Перемоги

08.05 Міська площа Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти



ЗАХОДИ Термін
виконання Місце проведення Відповідаль

ний

Святковий концерт доДня
Перемоги

08.05 Міський палац
культури та
сільський Будинок
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Традиційний автооб’їзд та мітинги
біля пам’ятних знаків та братських
могил

09.05

Села громади

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

День Матері Друга неділя
травня Заклади культури,

Заклади освіти
Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

Цикл заходів до Всесвітнього Дня
вишиванки.
Хода у вишиванках.
Концертна програма «Мамина
сорочка»

Третій четвер
травня Міська площа

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

Всеукраїнський Фестиваль-конкурс
вокально-хорового мистецтва
"Калиновий спів" (участь
колективів Палацу культури) Треті субота та

неділя травня

Обласна філармонія Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

ЧЕРВЕНЬ
Міжнародний день захисту прав
дітей. Концерт дитячих колективів
«Здрастуй, літо!» та конкурс
малюнку на асфальті «Щасливе
дитинство!»

01.06
Міський Палац
культури та Міська
площа

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

Фестиваль народної творчості
«Степограй» (участь художніх
колективів Палацу культури та
Будинку культури, та майстринь
народно-ужиткового мистецтва)

Перша субота
червня Село Карбівка

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Регіональний фестиваль дитячої
творчості «Барви Помічної» Друга субота

червня

Міська площа та
міський Палац
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту



ЗАХОДИ Термін
виконання Місце проведення Відповідаль

ний
Театралізоване свято «Випускний
вечір» та урочисте вручення
атестатів зрілості випускникам
Помічнянських шкіл чевень

Міська площа
Міський Палац
культури та
загальноосвітні
школи міста

Відділ освіти

Цикл заходів до Дня Конституції
України.  28.06  Міська рада

Заклади культури
ОТГ

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Кінофестиваль під відкритим небом
«Платформа культурних змін»

29.06 Міська площа
ГО «Молода
Помічнянська
громада»

Міжнародний День молоді.
Спортивні змагання.
Урочисті вітання.
Хода молодих матусь з колясками
та велосипедиками.
Святковий концерт.
Святкова дискотека.

Остання
субота червня

Стадіон
«Локомотив».
Міська площа

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

ЛИПЕНЬ

Театралізоване свято Івана Купала  06.07
Майданчик біля
сільського Будинку
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Змагання з футболу на кубок
«Володимира Дениса» Друга субота

липня
Стадіон
«Локомотив»

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

СЕРПЕНЬ
День міста Помічна.
Урочисті вітання та нагородження.
Перегони малюків.
Розважальні атракціони.
Виставка-ярмарка народних
умільців.  Святковий концерт.
Святкова дискотека

Перша субота
серпня

Міська площа Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Спортивні змагання до Дня
міста(міський фестиваль фізичної
культури і спорту серед
підприємств, установ, учбових
закладів);

Перша неділя
серпня

Стадіон
«Локомотив»
Міська площа,
Баскетбольний
майданчик у
центральному
сквері, футбольне
поле зі штучним
покриттям

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту



ЗАХОДИ Термін
виконання Місце проведення Відповідаль

ний
Фестиваль «Серпневий зорепад»
(участь художніх колективів,
майстрів декоративно-ужиткового
мистецтва та спортсменів-
силовиків)

Друга субота
серпня

Новоукраїнський
район

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Фольклорне свято «З чистих
джерел» під патронатом народного
артиста України Миколи Янченка
(участь художніх колективів,
майстрів декоративно-ужиткового
мистецтва)

19.08 Село Копанки
Маловисківського
району

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

День села Помічна та сіл Червоний
розділ і Ново-Павлівка Третя субота

серпня

Майданчик біля
сільського Будинку
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

День Державного Прапора України.
Підняття Державного Прапора біля
міської ради. Велопробіг від міської
ради до сільського Будинку
культури. Підняття Державного
прапора на Будику культури.
 Кіно під відкритим небом.

23.08

Міська площа
Майданчик біля
сільського Будинку
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

День Незалежності України
Виставка майстрів декоративно-
ужиткового мистецтва;
Хода у вишиванках;
Атракціони для дітей;
Урочисті вітання та нагородження;
Святковий концерт;
Святкова дискотека

24.08 Міська
площа

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Фестиваль «Ми – українці» (участь
художніх колективів та майстрів
народно-ужиткового мистецтва

24.08

село Скопіївка

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Хореографічний фестиваль
«Степівчанка» збирає друзів»
(участь хореографічних колективів)

24.08
м. Новоукраїнка

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

ВЕРЕСЕНЬ



ЗАХОДИ Термін
виконання Місце проведення Відповідаль

ний

Посвята в гуртківці 1-2 вересня Заклади культури
Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

День фізкультури і спорту
Благодійний забіг «Заради життя»
Спортиві змагання з різних видів
спорту

Друга субота
вересня

Міська площа,
стадіон
«Локомотив», поле
зі штучним
покриттям та
баскетбольний
майданчик

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Презентрація території на
Міжнародній  агропромисловій
виставці «Агро –Експо»,
м.Кропивницький

вересень
місяць,
щороку

м.Кропивницький
виставка «Агро-
Експо»

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Акція «Діти Помічної – за мир» Остання
середа вересня Міська площа

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

Всеукраїнський день бібліотек

30.09 Бібліотека Палацу
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

ЖОВТЕНЬ
День ветерана та людей похилого
віку

01.10 Заклади культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Рада ветеранів

День працівників освіти перша неділя
жовтня
щороку

Заклади культури
Заклади освіти Відділ освіти

Міжнародний день музики 01.10

Заклади культури
Заклади освіти

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

Свято Покрови.
День українського козацтва
День Захисника України
Фестиваль «На Покрову в
Помічну»

      14.10 Міський площа
Міський Палац
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

Конкурсно розважальна програма
«Міні-Міс Помічна» Остання

п’ятниця
жовтня

Міський Палац
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту



ЗАХОДИ Термін
виконання Місце проведення Відповідаль

ний
Утворення Помічнянської
об’єднаної територіальної громади

29.10 Міська рада

Міська рада
Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

ЛИСТОПАД
День залізничника
Урочисті вітання та концерт 04.11 Міський Палац

культури Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Залізничні
підприємства
міста

День працівників соціальної сфери  05.11  Міська рада Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

День працівників культури та
аматорів народного мистецтва 09.11 Міський Палац

культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Міжшкільна конкурсно-
розважальна програма «Осінні
розваги»

Третя
п’ятниця
листопада

Міський Палац
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

Регіональна виставка-ярмарок
голубів, декоративної птиці та
домашніх тварин

Третя субота
листопада Міська площа

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

День працівників сільського
господарства Урочисті вітання,
нагородження
Концерт

18.10 Сільський Будинок
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

День пам'яті жертв голодоморів та
політичних репресій
Всеукраїнська акція «Запали свічку
пам’яті »

Четверта
субота
листопада

Пам’ятник
Скорботній матері
Майданчик біля
сільського Будинку
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Відділ
освіти

ГРУДЕНЬ
Міжнародний день інвалідів
Фестиваль «Повір у себе» для дітей
та молоді з особливими потребами  03.12  Музична школа

Інклюзивно-
ресурсний центр

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Центр надання
соціальних
послуг
населенню
Інклюзивно-
ресурсний центр

День Зройних сил України.
Урочисті вітання та нагородження

06.12 Міський Палац
культури

Відділ культури,
туризму, молоді



ЗАХОДИ Термін
виконання Місце проведення Відповідаль

ний
Концерт та спорту

Сектор оборони
та мобілізаційної
роботи

День місцевого самоврядування 07.12 Міська рада Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Конкурсна програма «Козацькі
розваги» між командами шкіл міста

Перша
п’ятниця
грудня

Міський Палац
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

День вшанування учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС. 14.12 Міська рада

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту
Сектор оборони
та мобілізаційної
роботи

День  Св.Миколая
Концерт дитячих колективів 19.12. Міський Палац

культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту

Відкриття міської Новорічної
ялинки. 19.12 Міська площа Відділ культури,

туризму, молоді
та спорту
Відділ освіти

Загальноміський новорічний ранок

25.12

Міський
Палац культури Відділ культури,

туризму, молоді
та спорту

Новорічний ранок для дітей
учасників АТО

26-29.12
Міський Палац
культури

Відділ культури,
туризму, молоді
та спорту



Орієнтований обсяг фінансування
Програми розвитку  культури, туризму, молоді та спорту на 2018-2020 роки

Обсяг коштів який
пропонується залучити на
виконання Програми
(тис. грн.)

Забезпечення
діяльності
бібліотек

Забезпечення
діяльності

палаців і будинків
культури

Забезпечення
діяльності

інших закладів в
галузі культури

Музична школа,
ЦФЗН «Спорт

для всіх»,
відділ

Підтримка
спорту, вищих
досягнень та
організацій, які
здійснюють
фізкультурно-
спортивну
діяльність в регіоні

2018 рік 951,8 2475,3 712,9 2344,2
Всього – 109,3

З них:
70,0 – перевезення на
змагання
39,3 - спортивна
форма та інвентар

2019 рік 1011,0 2645,0 615,0 3168,6 Всього – 148,4
З них:
100,0 – перевезення на
змагання

48,4 - спортивна
форма та інвентар

2020 рік 1001,0 2791,0 698,1 4219,3 Всього – 50,0
З них:
50,0 – перевезення на
змагання

ВСЬОГО: 2963,8 7911,3 2025,9 9732,1 Всього – 307,7
З них:
220,0 – перевезення на
змагання
87,7- спортивна форма
та інвентар
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