
Проект рішення  

Від 22.12.2017 р.                                                                                     № 933 

м. Бурштин  

 

Про Програму фінансової  підтримки  

культурно-просвітницького 

товариства «Дзвін» на 2018 рік 

 

Керуючись ст.26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 18 

Законом України «Про сприяння мистецькому аматорству та організації дозвілля 

громадян» та відповідно до Закону України «Про культуру»,  міська рада 

  

вирішила: 

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства 

«Дзвін» м. Бурштин на 2018 рік згідно з додатком.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Н. Кицелу, заступника міського 

голови та І.Мазур, голову комісії з питань гуманітарної політики, Ю.Степась, начальника 

відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків  Бурштинської міської ради.  

 

 

Міський голова                                 Р. Джура  

 

Заступник міського голови                                 Н.Кицела  

Начальник юридичного відділу                                              В.Данилюк 

Начальник фінансового відділу                                              О.Петровська 

Начальник  відділу культури,  

туризму і зовнішніх зв’язків                                                    Ю.Степась               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін»  

міста Бурштин на 2018 рік 

  

ПАСПОРТ  

 

Програми фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» міста 

Бурштин на 2018р. 

 

Замовник Програми: культурно-просвітницьке товариство «Дзвін»  

  

Розробник Програми: відділ культури,туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради. 

 

Назва нормативних документів про необхідність розроблення Програми:  

Стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стаття 18 Закону 

України «Про сприяння мистецькому аматорству та організації дозвілля громадян», 

Закону України «Про культуру» 

 

Відповідальний виконавець Програми: культурно-просвітницьке товариство «Дзвін» . 

  

Термін реалізації Програми: 2018 рік  

 

Фінансування Програми: кошти міського бюджету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення 

 Культурно-просвітницьке товариство «Дзвін» є добровільною організацією  

м. Бурштин. Товариство створено рішенням Загальних зборів членів Товариства для 

задоволення суспільно - культурних потреб громадян. Діяльність спрямована на 

відродження і розвиток духовної культури шляхом популяризації українських 

народних козацьких , стрілецьких, повстанських пісень, обрядів, класичної та духовної 

музики. 

 

2. Мета програми 

Метою програми є утвердження національної свідомості, реалізації в місті 

державної політики щодо розвитку в галузі культури, створення сприятливих умов для 

подальшої діяльності Товариства. 

 

3. Основні завдання Програми 

- збереження національних традицій та звичаїв; 

- забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору міста; 

- забезпечення повноцінного функціонування Товариства. 

 

4. Очікувані результати 

- поліпшення рівня культурного обслуговування населення; 

- відродження та подальший розвиток традиційних народних ремесел та 

аматорське мистецтво; 

- втілення культурно-мистецьких проектів, зокрема розвитку фестивального 

розвитку в місті. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

Програма фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» на 

2018 рік реалізується в межах видатків, виділених міським бюджетом в сумі – 6,0 тис. 

грн. Програма може включати позабюджетні кошти інвесторів, меценатів, 

громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному 

законодавству України. 

 

7. Організація і контроль за виконанням Програми 

  Координація діяльності та контроль за виконанням Програми покладається на 

виконавчий орган міської ради та комісію з питань гуманітарної політики за поданням 

звітності культурно-просвітницького товариства «Дзвін».  

 

 

 

 

Заступник міського голови       Кицела Н. 

 

 

 

 

                                                                                                                        



                                                                                                                        Додаток 

                                                                                                     до Програми розвитку  

                                                                                                     фінансової  підтримки  

    культурно-просвітницького 

    товариства «Дзвін» на 2018 р.  

 

 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування  

культурно-просвітницького  товариства «Дзвін» на 2018 рік 

 

№

 

п

/

п 

Найменування 

заходу 

Викона - 

вець 

Термін 

викон. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

  (грн.) 

Очікуваний 

результат 

Місце-

вий 

бюджет 

(грн.) 

Інші 

дже-

рела 

(грн.) 

1 Сприяння в 

організації 

проведення 

концертної 

діяльності, 

зведених 

репетицій, 

концертних 

виступів, 

(придбання 

сценічного 

одягу, 

канцтоварів, 

тощо.) 

 

Культурно-

просвітни 

цьке 

товариство 

«Дзвін» 

2018 р.  20 000 

 

 

- Збереження та 

сприяння 

розвитку 

діяльності: 

участь у 

концертних 

виступах, 

церковних 

літургіях, 

фестивалях, 

конкурсах, 

 розширення 

культурно-

мистецьких 

зв’язків 

товариства 

«Дзвін», 

задоволення 

культурних та 

духовних потреб 

населення. 

          ВСЬОГО:                                                                                   20 000 грн. 

 

Розробник програми: _____________           Ю. Степась 

 

Керівник програми: _____________   Н. Кицела 

 


