
 

 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

5 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

26  квітня 2021 року                                     № 3-5-VIIІ 

 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про затвердження Програми відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед  

Борщагівською сільською територіальною 

громадою  Бучанського району Київської 

області, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2021-2023 роки 

 

Відповідно до статей 26, 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», обговоривши проєкт Програми відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед  

Борщагівською сільською територіальною громадою  Бучанського району 

Київської області, здійснення представницьких та інших заходів 

на 2021-2023 роки, сільська рада    
  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Програму відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Борщагівською сільською 

територіальною громадою  Бучанського району Київської області, здійснення 

представницьких та інших заходів на 2021-2023 роки, що додається.  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з соціально-гуманітарних питань.  

 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 

 

 

 



 
 

Підготовлено:               ______________    Л. Лахтадир 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення 5 сесії Борщагівської  

сільської ради VІІІ скликання  

від 26.04.2021р. № 3-5-VIIІ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення 5 сесії  Борщагівської 

сільської  ради VІІІ скликання 

від 26.04.2021р. №3-5-VIIІ 
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Борщагівською сільською територіальною громадою  

Бучанського району Київської області,  

здійснення представницьких та інших заходів  

на 2021-2023 роки 
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ПАСПОРТ 

Програми відзначення державних та професійних свят,  

ювілейних дат, заохочення за заслуги  перед  

Борщагівською сільською територіальною громадою  
Бучанського району Київської області  

здійснення представницьких та інших заходів  

на 2021-2023 роки 

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Борщагівська сільська рада 

Бучанського району Київської 

області 

2. Розробник Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської 

області 

2. Учасники Програми Борщагівська сільська рада 

Бучанського району Київської 

області та її виконавчі органи 

3. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

4. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 
Місцевий бюджет 

5. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

5460 тис.грн. 

  

 

 



1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

 

Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед Борщагівською сільською територіальною 

громадою Бучанського району Київської області, здійснення представницьких 

та інших заходів на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно 

до Бюджетного кодексу України, Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні».   

Основне призначення місцевого самоврядування – утворення та 

підтримка сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного 

розвитку людини, надання мешканцям територіальної громади якісних та 

доступних публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади. 

Борщагівська сільська рада Бучанського району Київської області є органом 

місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду 3-х 

сільських населених пунктів, здійснює від її імені та в її інтересах функції і 

повноваження місцевого самоврядування. 

Борщагівська сільська рада, виконавчий комітет Борщагівської сільської 

ради, відповідно до встановленого порядку беруть участь у відзначенні свят, 

подій державного, обласного, районного, місцевого значення. У громаді 

здійснюються заходи, пов’язані із заохоченням, відзначенням та 

стимулюванням окремих працівників, трудових колективів, які досягли 

високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, 

державній, військовій, меценатській, творчій, спортивній та інших сферах 

діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних 

цінностей або мають інші заслуги перед Борщагівською сільською 

територіальною громадою та Україною, виконанням представницьких функцій 

відповідних місцевих структур тощо. Це потребує систематизації таких 

заходів, виділення бюджетних асигнувань відповідному їх розпорядникові.  

 

2. Мета і завдання Програми 

 

Метою Програми є забезпечення належної організації заходів за 

участі представників Борщагівської сільської ради, відзначення державних 

та професійних свят,  ювілейних дат, заохочення за заслуги перед  

Борщагівською сільською територіальною громадою, здійснення 

представницьких та інших заходів, піднесення ролі та авторитету видатних 

громадських діячів, які внесли суттєвий вклад у зміцнення та розвиток 

Борщагівської сільської територіальної громади.  

Основними завданнями Програми є створення додаткових 

організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання 

мети Програми.   

 

 

 



3.  Фінансування Програми 

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок асигнувань,  

передбачених головними розпорядниками коштів сільського бюджету, а 

також за рахунок залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, 

громадських та благодійних фондів, інших юридичних та фізичних осіб, не 

заборонених чинним законодавством.  

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, затверджується 

Борщагівською сільською радою в складі видатків бюджету сільської 

територіальної громади на кожен рік та можливих змін до нього (Додаток 1). 

Можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій, суб’єктів 

підприємницької діяльності всіх форм власності, громадських організацій, 

благодійних, добровільних внесків та пожертв, грантів та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

У ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з 

фактичним надходженням коштів та уточненням розміру видатків, виходячи з 

реальних можливостей бюджету. 

 

4. Очікувані результати 

 

Виконання Програми буде сприяти підвищенню патріотизму, 

національної свідомості, соціальної активності жителів, покращенню 

економічного стану та іміджу  Борщагівської сільської територіальної громади 

у державі та за кордоном. 

Завдяки утвореним організаційним механізмам на території 

Борщагівської сільської територіальної  громади будуть залучені всі категорії 

населення до відзначення державних та народних свят, культурно-масових, 

спортивних, інших заходів, забезпечено збереження історичних, національних 

традицій, організовано вшанування ветеранів Другої Світової війни, 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС, воїнів-афганців та учасників АТО/ООС, 

пенсіонерів, відзначено людей праці та громадян з активною життєвою 

позицією, котрі беруть активну участь в соціально-культурному житті 

громади; здійснено підтримку ініціатив громадських дитячих, молодіжних, 

ветеранських організацій, товариств інвалідів тощо, що приведе до 

позитивних змін у вирішенні соціальних проблем. 

Очікується налагодження ефективного використання коштів на користь 

всіх членів територіальної громади. 

 

5. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми 

 

Головний розпорядник коштів – Борщагівська сільська рада Бучанського 

району Київської області. 

Відповідальні за проведення заходів Програми –  виконавчий комітет 

Борщагівської сільської ради, управління, відділи та інші структурні 

підрозділи Борщагівської сільської ради. 



Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з 

соціально-гуманітарних питань Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області 
 

6. Заходи щодо реалізації Програми 

 

Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановлені 

актами Президента України, Уряду України, із врученням Почесних грамот і 

Подяк голови Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Відзначення свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень 

сільського голови Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області 
 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та 

окремих осіб за високі трудові здобутки 

  
Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до Указів 

Президента України 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

Організація офіційних прийомів, зустрічей делегацій, відкриття 

тематичних виставок, ярмарків, конференцій, круглих столів тощо із 

врученням цінних подарунків, сувенірів, грошових винагород 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Виготовлення та придбання бланків Почесних грамот і Подяк  голови 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської, вітальної адреси, 

листівок, нагород, ювілейних медальйонів (знаків) для відзначення та 

заохочення підприємств, установ та організацій і окремих осіб 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 



 

Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та 

представницьких цілей 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Придбання квіткової, ритуальної продукції та інші видатки 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Виплата матеріальної допомоги у зв’язку із непередбаченими 

обставинами, витрат, пов’язаних з похованням працівників   

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Виготовлення друкованої та рекламної продукції 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Інформаційне забезпечення проведення заходів 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Обслуговування заходів транспортними засобами 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Відрядження посадових осіб та офіційних делегацій  Борщагівської 

сільської ради  у межах України та за кордон, пов’язаних із залученням 

інвестицій в економіку  громади, підвищенням іміджу та презентацією 

здобутків громади 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Організація заходів та зустрічей за участю перших осіб держави 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 



 

Забезпечення проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського 

мистецтва, виставок народних майстрів тощо місцевого, обласного та 

Всеукраїнського значення 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Організація святкових салютів, піротехнічних шоу, концертних та 

фестивальних програм, оренда приміщень, апаратури, технічних засобів для 

проведення заходів 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Виготовлення друкованої продукції до ювілейних дат населених пунктів 

Борщагівської сільської територіальної громади, буклетів, путівників, 

сувенірної продукції краєзнавчого змісту, друк творів місцевих авторів 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Забезпечення проведення заходів, фестивалів, конкурсів, оглядів для 

дітей та молоді з нагородженням грамотами, подяками, квітами, цінними 

подарунками, сувенірами, вручення солодощів 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Організація вшанування ветеранів Другої Світової війни, ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС, воїнів-інтернаціоналістів,  учасників АТО/ООС, учасників 

Революції Гідності тощо 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

Забезпечення підтримки ініціатив громадських дитячих, молодіжних, 

ветеранських організацій, товариств інвалідів тощо з метою вирішення 

соціальних проблем 

 

Борщагівська сільська рада,  

2021-2023 

 

 

Сільський голова                                                                     Олесь КУДРИК 



Додаток 1 

до Програми відзначення  державних та 

професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед Борщагівською 

сільською  територіальною громадою 

Бучанського району Київської області, 

здійснення представницьких та інших 

заходів  на 2021-2023 роки 

 

 

 

Орієнтовний обсяг фінансування  

Програми відзначення державних та професійних свят,  

ювілейних дат, заохочення за заслуги  

перед Борщагівською сільською територіальною громадою  

Бучанського району Київської області  

здійснення представницьких та інших заходів   

на 2021-2023 роки 

 

Роки 

Обсяг видатків (тис грн.) 

2021 2022 2023 

1500 1800 2160 

 

*Можливе корегування відповідно до рішень Борщагівської сільської ради  

та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 
  

 


