
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення одинадцятої сесії обласної 

ради сьомого скликання 

7 грудня  2017 року № 16-11/VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ, ЮВІЛЕЙНИХ 

ДАТ, ЗАОХОЧЕННЯ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕРНІГІВСЬКОЮ ОБЛАСТЮ, 

ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ 

ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ НА 2018 - 2022 РОКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігів – 2017 



2 

ЗМІСТ 

1. Паспорт Програми ………………………….…...................... 3 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма……………………………………………………… 

 

4 

3. Мета Програми…………………………………..................... 4 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи 

виконання Програми………………………………………… 

 

 

4-5 

5 Перелік завдань і заходів Програми та результативні 

показники………………………….......................................... 

5-6 

5. Напрямки діяльності та заходи Програми…………………. 7 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми…. 7 

8. Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми з відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2018-

2022 роки…………………………………………………….. 

 

 

 

8 

9. Додаток 2. Напрями діяльності та заходи Програми 

відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2018-

2022 роки…………………………………………………….. 

 

 

 

 

9-12 

 



3 

 

1. Паспорт Програми 
 

 

1. Ініціатор розроблення програми Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва документа  

про розроблення програми 

Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, 

«Бюджетний кодекс України» 

3. Розробник програми Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

4. Співрозробники програми Чернігівська обласна державна 

адміністрація, Чернігівська обласна рада 

5. Відповідальні виконавці 

програми 

Чернігівська обласна державна 

адміністрація, Чернігівська обласна рада, 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

6. Учасники програми Чернігівська обласна державна 

адміністрація, Чернігівська обласна рада, 

Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю обласної 

державної адміністрації 

7. Термін реалізації програми 2018 – 2022 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 
обласний бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

у тому числі: 

12261,1 тис. грн 

9.1. коштів обласного бюджету 12261,1 тис. грн. 
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2. Визначення проблеми, 

на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких 

та інших заходів на 2018 - 2022 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до 

Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 05.05.2016 №245 «Про Порядок розроблення 

регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».  

Чернігівська область відповідно до встановленого порядку бере участь у 

відзначенні свят, подій державного і обласного значення. В області здійснюються 

заходи, пов'язані із заохоченням, відзначенням та стимулюванням громадян, 

колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства, 

які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, 

меценатській, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили 

вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші 

заслуги перед Чернігівщиною та Україною, виконанням представницьких 

функцій відповідних обласних структур тощо. Це потребує систематизації таких 

заходів та виділення бюджетних асигнувань з обласного бюджету відповідному 

розпорядникові на виконання заходів Програми. 

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення належної організації з відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження 

національної пам’яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску 

громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського 

суспільства у створення матеріальної та духовної культури області; організація, 

проведення та інформаційний супровід представницьких заходів в області, 

Україні та за її межами, у тому числі з презентації потенціалу області. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Проведення заходів, передбачених Програмою, направлене на залучення 

жителів області до загальноукраїнської ідентичності, сприяння консолідації та 

розвитку української нації через залучення жителів області до заходів 

гуманітарної політики та зі збереження національної пам’яті, популяризацію 

заходів з українського державотворення, у тому числі, пов’язаних з областю та її 

жителями; врахування громадської думки під час планування, проведення та 

інформаційної підтримки заходів, суспільне визнання внеску громадян, 

колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства у 

створення матеріальної та духовної культури області, забезпечення комунікації 

жителів області, органів влади, територіальних громад з керівництвом держави, 

представників Уряду, центральних органів виконавчої влади, презентацію 

соціально-економічного, науково-технічного, суспільно-політичного потенціалу, 
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підтримку офіційних, бізнесових, освітніх та культурних контактів з іноземними 

державами. 

Виконання заходів Програми забезпечить врахування регіонального 

компоненту всіх заходів державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів 

зі збереження національної пам’яті, заходів, встановлених актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, персоналізацію 

здобутків країни та області, мотивацію громадян, колективів, підприємств та 

організацій, інститутів громадянського суспільства до діяльності щодо соціально-

економічного та суспільно-політичного поступу держави, утвердження прав та 

свобод громадян, підтримку жителями області проєвропейських реформ, 

підвищення соціальної активності жителів області, підвищення інвестиційної та 

туристичної привабливості області, збільшення кількості контактів, зустрічей з  

керівництвом держави, представниками Уряду, центральних органів виконавчої 

влади жителів області, органів влади, територіальних громад, створення 

майданчиків для обговорення спільних бізнесових, освітніх та культурних 

проектів та ініціатив. 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяги фінансових ресурсів обласного бюджету та напрями їх використання 

визначаються в залежності від їх потреби, фінансових можливостей бюджету та з 

дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.  

Програма буде виконуватися в один етап протягом 2018 – 2022 років. 
Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 12261,1 тис. грн. 

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є створення додаткових організаційних, 

фінансових, матеріально-технічних та інформаційних умов для виконання мети 

Програми. 

Для виконання мети Програми заплановані основні заходи: 

- організація, проведення та інформаційний супровід обласних заходів з 

нагоди відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі 

збереження національної пам’яті, заходів, встановлених актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпорядженнями 

голови облдержадміністрації, голови обласної ради, рішеннями сесій обласної 

ради, рішеннями рад територіальних громад області: оплата послуг 

(організаційних, інформаційних, фотографування, транспортних, з харчування 

тощо), придбання квіткової, ритуальної, рекламної та іншої продукції, 

виготовлення продукції із зображенням державної та обласної символіки, друк 

інформаційних матеріалів та поліграфія, виготовлення соціальної реклами; 

- нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, 

інститутів громадянського суспільства, територіальних громад відзнаками 

облдержадміністрації та обласної ради, іншими відзнаками, у тому числі, 

ініційованими громадськістю: оплата послуг (організаційних, інформаційних, 

фотографування, транспортних, з харчування тощо), придбання квіткової 
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ритуальної, рекламної та іншої продукції, виготовлення друкованої продукції 

(бланків Почесних грамот облдержадміністрації і обласної ради, Почесних грамот 

облдержадміністрації, Почесних грамот обласної ради та нагрудного знаку до неї, 

Подяк голови облдержадміністрації згідно із описами, затвердженими в 

установленому порядку), виготовлення продукції із зображенням державної та 

обласної символіки, придбання папок для грамот, рамок для подяк, оплата послуг 

з внесення тексту у грамоти, за виготовлення корпоративної картки, оплата 

послуг банку з видачі готівки для виплати грошової винагороди нагородженим 

відзнаками облдержадміністрації та обласної ради, виплата грошової винагороди 

нагородженим відзнаками облдержадміністрації та обласної ради придбання 

цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей. 

 

Результативні показники 

Назва показнику Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 
 Обсяг видатків на  забезпечення 

організації заходів з відзначення 

державних та професійних свят, 

ювілейних дат та інших заходів 

тис. грн 870,4 981,9 1066,3 1112,4 1186,9 
Кількість проведених заходів, од. 125 130 130 135 120 
Середні витрати на проведення 1 

заходу, тис. грн 6,96 7,55 8,20 8,24 9,89 
Обсяг видатків на проведення 

представницьких та інших 

заходів, тис. грн 310,5 378,0 465,0 499,4 540,0 
Кількість проведених 

представницьких та інших 

заходів, од. 132 137 140 145 155 
Середні витрати на проведення 

1 представницького та іншого 

заходу, тис. грн 2,35 2,76 3,32 3,44 3,48 
Обсяг видатків  на нагородження 

громадян, колективів, 

підприємств та організацій, 

інститутів громадянського 

суспільства, територіальних 

громад відзнаками 

облдержадміністрації та обласної 

ради, іншими відзнаками тис. грн 910,8 944,0 980,0 1000,0 1015,5 
Кількість нагороджених осіб, 

колективів підприємств, установ і 

організацій та окремих осіб, які 

будуть відзначенні Почесною 

грамотою облдержадміністрації 

та обласної ради, Подякою 

голови облдержадміністрації,  од. 

(осіб) 2150 2170 2190 2200 2260 
Середні витрати на одного 

нагородженого Почесними 

грамотами і Подяками голови 

тис. грн. 0,42 0,44 0,45 0,45 0,45 
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6. Напрями діяльності та заходи Програми 

Для виконання мети Програми – забезпечення належної організації з 

відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за 

заслуги перед Чернігівщиною, здійснення представницьких та інших заходів 

визначено основні напрями діяльності, а саме: 

- національна, регіональна та кадрова політика з відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, обласних заходів соціально-економічного та 

суспільно-політичного спрямування; 

- представницькі заходи, іміджеві заходи, просування економічного та 

гуманітарного потенціалу області в Україні та закордоном. 

Напрями діяльності та заходи Програми зазначені в додатку 2. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює 

відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – 

головний розпорядник коштів. 

З метою системного аналізу реалізації програми щорічно проводитиметься 

моніторинг її виконання відповідно до п. 7 Порядку розроблення регіональних 

цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженим 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.05.2016 № 245. 

 

 

Директор Департаменту інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю  

Чернігівської облдержадміністрації     А.Ф. Подорван  



Ресурсне забезпечення Програми 

тис.гривень

Обсяг ресурсів, всього 2091,7 2303,9 2511,3 2611,8 2742,4 12261,1

у тому числі:

обласний бюджет 2091,7 2303,9 2511,3 2611,8 2742,4 12261,1

 

 

А.Ф. Подорван

Додаток 1 до Програми відзначення державних 

та професійних свят, ювілейних дат, заохочення 

за заслуги перед Чернігівською областю, 

здійснення представницьких та інших заходів 

на 2018 - 2022 роки 

відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення

за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018 - 2022 роки

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми

Директор Департаменту інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю Чернігівської 

облдержадміністрації

2018         

рік

2019      

рік

2020         

рік

2021        

рік     

2022           

рік 

Усього витрат на 

виконання програми



Додаток 2 

до Програми з відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед Чернігівською 

областю, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2018-2022 роки 

 

Напрями діяльності та заходи 

Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення 

за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018 - 2022 роки 

 

№ 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строки 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансових 

ресурсів, тис. 

грн, у тому числі 

за роками 

Очікувані результати 

1 Національна та 

регіональна 

кадрова політика 

з відзначення 

державних та 

професійних 

свят, ювілейних 

дат, обласних 

заходів 

соціально-

економічного та 

суспільно-

політичного 

спрямування. 

1.1. Організація, 

проведення та 

інформаційний 

супровід обласних 

заходів з нагоди 

відзначення 

державних та 

професійних свят, 

ювілейних дат, заходів 

зі збереження 

національної пам’яті. 

2018-

2022 

роки 

Департамент 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації; 

Управління по роботі з 

персоналом апарату 

облдержадміністрації; 

відділ господарського 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації; 

обласна рада; інститути 

громадянського 

суспільства (за згодою) 

 

 

Обласний 

бюджет 

Всього 3187,9 у 

т.ч.:  

 

2018 рік – 543,8 

2019 рік – 592,8 

2020 рік – 637,6 

2021 рік – 683,3 

2022 рік – 730,4 

- залучення жителів 

області до 

загальноукраїнської 

ідентичності; 

- сприяння консолідації 

та розвитку української 

нації; 

- популяризація заходів з 

українського 

державотворення, у 

тому числі, пов’язаних з 

областю та її жителями; 

врахування громадської 

думки під час 

планування, проведення 

та інформаційної 
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№ 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строки 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансових 

ресурсів, тис. 

грн, у тому числі 

за роками 

Очікувані результати 

1.2. Організація, 

проведення та 

інформаційний 

супровід заходів, 

встановлених актами 

Президента України, 

Кабінету Міністрів 

України, Верховної 

Ради України, 

розпорядженнями 

голови 

облдержадміністрації, 

голови обласної ради, 

рішеннями сесій 

обласної ради, 

рішеннями рад 

територіальних громад 

області. 

2018-

2022 

роки 

Департамент 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації; 

Управління по роботі з 

персоналом апарату 

облдержадміністрації; 

відділ господарського 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації; 

обласна рада; інститути 

громадянського 

суспільства (за згодою) 

Обласний 

бюджет 

Всього 2030,0 у 

т.ч.: 

 

2018 рік –326,6 

2019 рік – 389,1 

2020 рік – 428,7 

2021 рік – 429,1 

2022 рік – 456,5 

 

підтримки заходів; 

- офіційне та суспільне 

визнання внеску 

громадян, колективів, 

підприємств та 

організацій, інститутів 

громадянського 

суспільства у створення 

матеріальної та 

духовної культури 

області; 

- забезпечення 

регіонального 

компоненту всіх заходів 

державних та 

професійних свят, 

ювілейних дат, заходів 

зі збереження 

національної пам’яті, 

заходів, встановлених 

актами Президента 

України, Кабінету 

Міністрів України, 

Верховної Ради 

України; 

- мотивація громадян, 

колективів, підприємств 

та організацій, 

інститутів 

громадянського 

суспільства до 

 1.3. Нагородження 

громадян, колективів, 

підприємств та 

організацій, інститутів 

громадянського 

суспільства, 

територіальних громад 

відзнаками 

облдержадміністрації 

та обласної ради, 

іншими відзнаками, у 

тому числі, 

ініційованими 

2018-

2022 

роки 

Департамент 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації; 

Управління по роботі з 

персоналом апарату 

облдержадміністрації; 

відділ господарського 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації; 

обласна рада; інститути 

громадянського 

Обласний 

бюджет 

Всього 4850,3 у 

т.ч.: 

 

2018 рік –910,8 

2019 рік – 944,0 

2020 рік –980,0 

2021 рік –1000,0 

2022 рік –1015,5 
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№ 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строки 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансових 

ресурсів, тис. 

грн, у тому числі 

за роками 

Очікувані результати 

громадськістю. суспільства (за згодою) діяльності щодо 

соціально-економічного 

та суспільно-

політичного поступу 

держави, утвердження 

прав та свобод 

громадян; 

- підтримка жителями 

області 

проєвропейських 

реформ; 

- підвищення соціальної 

активності жителів 

області. 

2 Представницькі 

заходи, іміджеві 

заходи, 

просування 

економічного та 

гуманітарного 

потенціалу 

області в Україні 

та за кордоном. 

2.1. Організація, 

проведення та 

інформаційний 

супровід заходів, 

спрямованих на прийом 

в області керівництва 

держави, представників 

Уряду, центральних 

органів виконавчої 

влади. 

2.2. Проведення заходів з 

презентації соціально-

економічного, науково-

технічного, суспільно-

політичного потенціалу 

області на місцевому, 

2018-

2022 

роки 

Департамент 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації; 

Управління по роботі з 

персоналом апарату 

облдержадміністрації; 

відділ господарського 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації; 

обласна рада 

Обласний 

бюджет 

Всього 2192,9 у 

т.ч.: 

 

2018 рік –310,5 

2019 рік – 378,0 

2020 рік – 465,0 

2021 рік – 499,4 

2022 рік – 540,0 

- забезпечення 

комунікації жителів 

області, органів влади, 

територіальних громад з 

керівництвом держави, 

представників Уряду, 

центральних органів 

виконавчої влади; 

- презентація соціально-

економічного, науково-

технічного, суспільно-

політичного потенціалу; 

- розширення офіційних, 

бізнесових, освітніх та 

культурних контактів з 

іноземними державами. 
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№ 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строки 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансових 

ресурсів, тис. 

грн, у тому числі 

за роками 

Очікувані результати 

загальнонаціональному 

рівні та закордоном. 

2.3. Організація, 

проведення та 

інформаційний 

супровід заходів, 

спрямованих на прийом 

в області офіційних 

представників 

іноземних держав, 

міждержавних 

організацій, у тому 

числі, із врученням 

цінних подарунків, 

сувенірів, грошових 

винагород тощо. 

- підвищення 

інвестиційної та 

туристичної 

привабливості області; 

- збільшення кількості 

контактів, зустрічей з  

керівництвом держави, 

представниками Уряду, 

центральних органів 

виконавчої влади 

жителів області, органів 

влади, територіальних 

громад; 

- створення майданчиків 

для обговорення 

спільних бізнесових, 

освітніх та культурних 

проектів та ініціатив. 

 

Директор Департаменту інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації         А. Ф. Подорван 
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