
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 120

«11» серпня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про святкування Дня Громади у
Лука-Мелешківської територіальній громаді

З  метою  популяризації  українських  традицій,  пропагандою  розвитку
української  культури,  сімейних  цінностей,  як  основи  особистісного  виховання
кожного  українця,  активізацією внутрішнього  туризму і  приваблення  туристичних
потоків  в  села,  налагодження  ділових  зв’язків  у  культурній  та  духовній  сферах  з
іншими громадами та країнами, керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»  та  з  метою  належної  підготовки  та  проведення
святкування Дня громади, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Визначити датою святкування Дня громади - третю суботу вересня.
2. День  Громади  відзначати  щороку  як  загальносільське  свято,  що

супроводжується  урочистостями,  народними  гуляннями,  ярмарками,  культурно-
видовищними, спортивними та іншими масовими заходами.

3. Затвердити  склад  організаційного  комітету  для  організації  та  проведення
святкових заходів з нагоди проведення Дня громади (додаток 1).

4. Затвердити  план  організаційних  заходів  щодо  проведення  Дня  громади  у
2021 році (додаток 2).

5. Затвердити Положення про проведення Дня Громади (додаток 3).
6. Начальнику фінансового відділу Шило В.М., начальнику відділу освіти та

культури Маціпурі Л.П. передбачити кошти на фінансування організаційних заходів з
нагоди  святкування  Дня  громади  з  метою  своєчасного  фінансування  видатків  за
взятими зобов’язаннями.  

7. Рішення  виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської  сільської  ради  від
19.06.202  року  №53  «Про  встановлення  дати  святкування  Дня  Громади  у  Лука-
Мелешківській ОТГ» визнати таким, що втратило чинність. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчук Е.О..

Сільський голова                                                             Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 120 від 11.08.2021 року

С К Л А Д
організаційного комітету для організації та проведення святкових заходів з

нагоди святкування Дня громади

Августович                                 
Богдан Іванович

- сільський голова, голова оргкомітету;

Бондарчук 
Емілія Олексіївна

- заступник  сільського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради,
заступник голови оргкомітету.

Члени оргкомітету:
Шеванюк 
Оксана Володимирівна

- секретар сільської ради;

Шило
Віталіна Миколаївна

- начальник фінансового відділу 

Маціпура
Лариса Петрівна

- начальник відділу освіти та культури

Проценко 
Дмитро Леонідович

- начальник  відділу  управління  майном  та
будівництва

Тернопільський 
Олег Павлович

- староста  Сокиринецького  старостинського
округу

Кухар 
Валентина Анатоліївна

- староста  Яришівського  старостинського
округу

Базалицький 
Анатолій Юрійович

- директор КЗ «ЗЗСО – ліцей Лука-
Мелешківської сільської ради»

Кушніренко Віта        
Анатоліївна

- директор Центру культури і дозвілля

Мельник 
Надія Борисівна

- депутат Вінницької обласної ради (за 
згодою)

Секретар сільської ради                                          Оксана ШЕВАНЮК



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 120 від 11.08.2021 року

ПЛАН ЗАХОДІВ
з нагоди проведення Дня громади у 2021 році

1. Визначити  місце  проведення,  забезпечити  благоустрій  та  відповідне
тематичне оформлення території для проведення свята. 

       До 1 вересня 2021 року                                  
начальник відділу управління 
майном та будівництва

       Проценко Д.Л.

2. Звернутися  до  правоохоронних  органів  щодо  забезпечення  громадського
порядку та безпеки дорожнього руху під час проведення святкових заходів з
нагоди святкування Дня громади.
До  3 вересня 2021 року                                                

Секретар сільської ради 
     Шеванюк О.В.

3. Звернутися до медичних закладів щодо встановлення чергування автомобіля
«швидкої  допомоги»  під  час  проведення  святкових  заходів  з  нагоди
святкування Дня громади.
До 3 вересня 2021 року   

Секретар сільської ради 
     Шеванюк О.В.

4. Забезпечити  виготовлення  та  розміщення  постеру  та  іншої  друкованої  і
сувенірної продукції з нагоди Дня громади. Провести інформаційну роботу
в  засобах  масової  інформації,  інтернет-ресурсах  щодо  широкого
висвітлення запланованих заходів.
До 10 вересня 2021 року 

Заступник  сільського  голови  з
питань діяльності виконавчих
органів ради

       Бондарчук Е.О.

5. Визначити  осіб  та  підготувати  почесні  грамоти,  цінні  подарунки  для
нагородження під час проведення святкових заходів з нагоди Дня громади.

     До 10 вересня 2021 року   
Сільський голова

Августович Б.І.
Старости  старостинських
округів

Кухар В.А.
Тернопільський О.П.



6. Провести  святковий  концерт  з  нагоди  святкування  Дня  громади  із
залученням  колективів  художньої  самодіяльності  СБК,  СК,  «Дитячої
школи  мистецтв»,  інших  колективів  та  розважальні  заходи  для  дітей
(батути, ігрові комплекси, аніматори і ін.).
18 вересня  2021 року                  

Начальник  відділу  освіти  та
культури

                                                                                            Маціпура Л.П.

7. Провести  спортивні  змагання,  «богатирські  ігри»,  майстер  класи,
презентацію дошкільних, позашкільних та шкільних навчальних закладів,
комунальних установ сільської ради. Переможців вищезазначених заходів
нагородити цінними подарунками.
18  вересня  2021 року             

Директор «Центру культури
і дозвілля»  

Кушніренко В.А.
Директор  КЗ  «ЗЗСО  –  ліцей
Лука-Мелешківської  сільської
ради

     Базалицький А.Ю.

8. Забезпечити харчуванням учасників художньої самодіяльності, учасників
спортивних змагань  та  жителів  громади під  час  проведення  святкових
заходів.

       18  вересня 2021 року                 
Начальник фінансового відділу

       Шило В.М.

9. Забезпечити  проведення  святкової  ярмарки  та  торгівлі  товарами
декоративно-прикладного  мистецтва,  сувенірної  продукції  та  інших
товарів народного споживання.
18  вересня 2021 року                                                         

Депутат  Вінницької  обласної
ради

       Мельник Н.Б.

10.  Забезпечити організацію підвезення жителів старостинських округів до
с. Лука-Мелешківська. 
18  вересня 2021 року  

Старости  старостинських
округів

Кухар В.А.
Тернопільський О.П.

   Секретар сільської ради                 Оксана ШЕВАНЮК



Додаток 3
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 120 від 11.08.2021 року

П О Л О Ж Е Н Н Я
про проведення Дня Громади

Загальні положення.
Масове театралізоване дійство «День Громади» проводиться один раз на рік і

має стати традиційним святом, до якого готується вся  громада.
Організаційна  комісія,  у  складі  якої  представники громадськості,  депутати,

сільський староста, мають коригувати підготовку свята і,  після ретельного аналізу,
визначити  переможців  у  номінаціях,  а  також  визначитись  з  представниками  у
номінаціях на нагородження.

Кожне село має свою назву, своє життя, свою культуру і свій початок, свою
історію. Історію села, як і цілої держави,  пишуть люди, його жителі. Кожна сільська
громада  –  то  велика  родина,  тому свято села  можна  вважати великим родинним
святом, яке  додає оптимізму, гордості за рідну землю, віри в краще майбутнє.

Мета та завдання свята.
Мета  свята  -  привернути  увагу  до  громади,  його  проблем  і  досягнень.

перспектив і  дійсності. В наш час є необхідність підтримати  людей, що живуть в
селі, вшанувати різні категорії населення від наймолодшого жителя до найстаршого,
воїнів  –  інтернаціоналістів,  АТО,  їх  сім’ї,  ветеранів  Другої   Світової  війни,
солдатських вдів, багатодітних матерів, золотих та срібних ювілярів і т.д..

Свято  села  покликане  також  сприяти  збереженню  і  розвитку  народних
традицій і звичаїв нашого краю, підвищенню  духовного та культурно – освітнього
рівня  населення,  посиленню  ролі   народної  творчості   і  мистецтва  в  цілому  у
формуванні  світогляду  та  естетичних смаків  підростаючого  покоління  і  населення
загалом;   активізації  жителів  села  і  особливо  молоді  до  підготовки  свята  і
безпосередньої участі у всіх  заходах.

Свято дає можливість жителям громади реалізувати свої творчі і  спортивні
таланти, покликане виховувати  любов до рідної землі, повагу до людей, односельчан,
гордість  за  рідну  громаду,  за  те,  що  ми  живемо  в  прекрасному  куточку  нашої
держави – на Поділлі.

Учасники  свята.
До участі у святі села запрошуються всі жителі громади, сусідніх сіл, вихідці з

сіл громади. які нині живуть в інших містах. 
Також  можуть  залучатися  державні,  громадські,  приватні  підприємства  й

організації  та інші юридичні особи.
Доцільно  запросити  на  свято  депутатів  різних  рівнів  влади,  представників

РДА, райради та Вінницької міської ради.
До  участі  у  святі   запрошуються  і  творчі  колективи  з  усього  району,

працюють торгові  ряди,  ігрово – розважальні майданчики, проводяться  спортивні
змагання.

Кожен  житель  села  і  гість  свята  можуть  стати  активними  учасниками
великого дійства.



Працівники  сільської  ради,  культпрацівники,  колективи  шкіл  та  дитсадків,
медпрацівники  мають взяти на себе  головні пункти по організації свята.

Порядок проведення свята. 
10.00 – 14.00  - спортивні  змагання
14.00 -  24.00  - працює виїзна торгівля,
                       - дитячі  атракціони,
                       - виставка – продаж робіт народних умільців,
                       - виставка –світлиць,
                       - конкурс малюнку на асфальті 
                       - демонстрація кулінарних виробів учасниць конкурсу 
                         смаколиків «Найкраща  господиня»,
                       - спортивні змагання.
14.00 – 15.00  - грає духовий  оркестр, або троїсті музики
15.00                Урочисте  театралізоване відкриття свята  День Громади
                         (концерт, вручення нагород та подарунків )
19.00- 24.00    - танцювально – розважальна програма
                         «Лучанські вихиляси»

Дрес – код свята - українська вишиванка!

Організаційний комітет.
проводить  інформаційно – рекламну  роботу,
готує сценарій свята,
забезпечує  охорону та громадський порядок під час проведення заходу, 
запрошує  на  свято  гостей  (представників  влади,  сельчан,  що  живуть  за

межами села, учасників торгівельних рядів, спортивні команди, художні колективи)
визначає категорії населення, які будуть подані на нагородження,
забезпечує, за потреби, учасників свята необхідним інвентарем, підключенням

до мережі електроенергії, тощо.
Готує  грамоти та подарунки  учасникам свята  ( номінації) .
Заздалегідь  визначається  з  переможцями  в  категоріях  «Кращий  господар,

господиня, подвір’я, вулиця, малюнок, букет…тощо» .

Контактна інформація.
Лука-Мелешківська  сільська  рада,   23234,   с.  Лука-Мелешківська   вул.

Центральна, 2
Телефон для довідок    0432 – 56-46-70
Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
Центр культури і дозвілля Лука-Мелешківської сільської ради
с. Лука-Мелешківська  вул. Центральна, 2
Телефон для довідок    0432 – 56-41-51
                                               0975683938    Лариса Маціпура
                                               0676642378    Віта Кушніренко

Секретар сільської ради                                                    Оксана ШЕВАНЮК


