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1. зАгАльнI положЕння

Програма розвитку культури Вишневоi MicbKoi ради на 202|-2025 рр.
базуеться на КонституцiТ Украiни, Законi Украiни кПро культуру), Законi
УкраIни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, Законi УкраIни кПро
громадськi об'еднання)), Законi Украiни кПро добровiлъне об'еднання
териТорiалъних громад)) та iншими нормативно правовими актами i

розроблена з метою забезпечення реалiзацii державноТ полiтики у сферi
кУЛЬтури, мистецтв, туризму, бiблiотечноi i клубноi справи, мiжнацiональних
вiдносин' збереженFIя та подаJIЬшого розвиткУ культУрного потенцi-У,
РОЗtsиТкУ кулътурних традицiй, збереження iсторичних цiнностей,
Забезпечення лоступностi закладiв культури для Bcix верств населення м.
ВИшнеВе та с. Крюкiвщина, створення п{аксимшIьно сприятливих умов для
ТВорЧого форrування особистостi, розкриття iT здiбностей, задоволення
ДУХОВнИх i естетичних потреб, вiдродження народноТ творчостi та
ПоПУЛяризацiТ нацiон€шьних звичаiв та обрядiв, органiзацii змiстовного
ДОЗВiЛля, масового вiдпочинку та культурного обс.луговування населення м.
Вишневе та с. Крюкiвщина тощо.

Розвиток культури населення м. Вишневе та с. Крюкiвщина забезпечус
Мережа комун€шьних закладiв, установ, пiдприсмств рiзних фор* власностi,
якi дiють на iх територii, а також вок€шьнi, xopoBi, хореографiчнi колективи)
ПОети, художники тощо. Аналiз соцiокультурrrоТ ситуацiТ на територii
Вишневоi мiсъкоi ради свiдчить, що не зважаючи на складнi економiчнi
УМОВИ, бу" забезпечениЙ гiдний piBeHb кулътурного обслуговування та
пiдтримка професiйного, аматорського мистецтва, художньоТ творчостi та
сисТеМатрIчно проводились заходи щодо сприяння духовного, кулътурного i
мистецъкого потенцiаrrу.

Щецентралiзацiя збiльшила роль локальноi культури у життi громади i
На ОРГаНИ шtiсцевого самоврядування покладено величезну вiдповiдальнiсть
за пiдвищення кулътурного рiвня та розвитку громади.

КомУнальнi заклади культури i мистецтва, бiблiотека Вишневоi MicbKoi
РаДИ потребуютъ подальшого розвитку i модернiзацii, реалiзацiТ комплексу
заходiв, спрямованих на пiдвищення ролi народноi кулътури i професiйного
МИСТецтва, духовIIого виховання молодого поколiння. KpiM того) сучаснi
умови вимагаlоть впровадя(ення HoBtTHix технологi.lних процесiв, змiн у
I(ультУрI{о-мистецькомУ житгi Вишневоi мiськоi Ради.

ВИщевикладене зумовлюе необхiднiсть прийняття MicbKoi Програми
розвитку культури ВишневоТ мiськоi ради на 202I-2025 роки.

Програма розвитку кулътури ВишневоТ MicbKoi ради на 2О2|-2О25 роки
(Дzuri - Програма) - цiлiсна система вiдтворення творчого, iнтелектуаJIъного,
духовного потенцiurrу tIаселення м. Вишневе та с. Крюкiвщина. Вона
визначае ocHoBHi напрямки i стратегiю збереження та укрiплення позицiй
ВИшневоI пliсъкоi ради, як культурного центру Киiвськоi областi.
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2. мЕтА прогрАми
Основною метою Програми е: забезпечення реалiзацii державноi

полiтики у задоволеннi суспiльних потреб громади у сферах: кулътури i
мистецтв, туризму, бiблiотечноi i клубноi справ, мiжнацiоналъних вiдносин
тощо; сприяння вiльному творчому, iнтелектуЕUIьномУ, Д}Ховному розвитку
населення м. Вишневе та с. Крюкiвщина, формування сприятливих умов
розвитку мiжнародного спiвробiтництва та реалiзацii евроiнтеграцiйноТ
полiтики; створення необхiдних соцiально-економiчних, нормативно-
правових, органiзацiйно-технiчних умов для здiйснення заходiв поданих у
Програмi.

3. OCHOBHI ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основними завданнями Програми с:

о забезпечити конституцiйне право громадян Вишневоi мiсъкоi ради на
заловолення культурних потреб, пiдвищувати piBeHb народноi та
ПРОфеСiЙноi творчостi, сприяти зростанню духовного, культурного та
мистецького потенцi*у;

о створити сприятливi умови для розвитку культури мешканцiв м.
Вишневе та с. Крюкiвщина;

о полiпшtитирiвень культурного обслуговування населення;
о сприяти подщIьшому розвитку професiйного, аматорсъкого мистецтва,

художньоi творчостi тощо;
аКТИВiЗУВаТи дiяльнiстъ мiсцевих осередкiв нацiон€шьних творчих
спiлок та громадсъких органiзацiй шляхом н€rлагодження
спiвробiтlrицтва з комунЕшъними закладами у сферi культури i
мистецтва, бiблiотечноi i клубноТ справ тощо;
органiзовуватрI культурно-мистецькi заходи, концерти, театралiзованi
свята, тематичнi заходи, фестившi, виставки тощо;
виявJIяти творчi та обдарованi особистостi серед молодi;
залучати молодь та доросле населення до суспiлъно-кулътурного життя
Вишневоi мiсъкоi територiалъноТ громади;
забезпечувати умови для творчого розвитку особистостi;
спiвпрацювати iз закладами загалъноi середнъоi освiти, закладами
ДОШКiЛЪНОi освiти, творчими та громадськими органiзацiями i
об'сднаннями для проведення культурних заходiв ВишневоI MicbKoT
ради;

О виховУвати почуття поваги до людей рiзних нацiоlrЕL[ъностей та
вiросповiдань;
вивIIатИ та узаг€шЬЕIювати досвiд кулътУрно-освiтlльоТ роботи на
нарадах та ceMiHapax, конференцiях рiзного рiвня;
пiл,гримувати розвиток та популяризацiю на територiт м. Вишневе та с.
КрюкiвщинА, краезнавства як важливого засобу громадянсько-
патрiотичного виховаFIня ;
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стиI\{улювати дiяльнiсть творчоТ iнтелiгенцii м. Вишrневе та с.
Крюкiвщина, розвиток лiтератури, професiйного i аматорського
мистецтва;
здiЙснювати фiнансову пiдтримку комунальних закладiв Вишневоi
MicbKoT ради культурно-мистецького спрямування зl,iдно вимог
чинного законодавства;
ЗаJIУЧати ЗМI з метою поширення iнфоршrацii про проведенi заходи;
ПОГЛиблЮвати зв'язки з порiдненими закордонними мiстами у галузях,
обумовлених в укладених угодах, активiзувати обмiн iнформацiсrо,
ДОСВiДОм i добрими практLIками; заохочувати aKTpIBHy спiвпрацю
заtсладiв та установ ВишневоТ MicbKoi ради у сферi кулътури i
МИСТецТВа, бiблiотечноi i клубноi оправи тощо; створювати умови для
забезпечення зЕLпучення коштiв У розвиток Вишrневоi мiськоi ради;
ЗаПОчаткувати взаемовигiдну спiвпрацю з iншими мунiuипалiтетами
зарубiжжя;
налаГоджувати i пiдтримувати зв'язки з мiжнародними органiзацiями,
iнвестицiрiними фондами, дипломатичними та консульськиI\{и
ПреДсТавництвами, торгово-економiчнипли мiсiями iнших держав в
YKpaTHi. Спiвпрацювати з урядовими та громадсъким}I органiзацiями,
зацiкавлеI{ими у пiдтримцi та покращеннi позитивного iмiджу
ВишневоТ мiськоi ради;
НаЛаГоДжУВати i активiзувати спiвпрацю iз закордонними украiнцями,
Використовуючи ikнiй потенцiал у просуваннi нацiонulJIьних та
еконоМiчних iHTepeciB, заJIучати представникiв закордонних украiнцiв
До розвитку спiвробiтництва у рiзних с ерах }киттедiялъностi
ВишневоТ MicbKoi ради;
розширювitти присутнiсть
актLIвlзуват}I

присутнiсть в iнформацiйному полi iнших лер}кав;
iнформацiйно-роз'яснюtsапьну роботу tla територiТ м.

Вltшневе Та с. Крюкiвщина, спрямовану на пiдвишIення розумiння
потенцiurrу i вахсливостi мiжнародноi дiя.пъностi;
ЗдiЙснювати обмiн досвiдом i добрими практиками з порiдненими та
ПарТнерськими мiстами, оптимiзувати свро iнтеграцiйнi процеси та
покращувати життя населення Вишневот Micbkoi ради;
СТВОРИ'ГИ ДОдатковi органiзацiйнi, фiнансовi i матерiально-технiчнi
УМови для забезпечення належноТ органiзацiТ вiдзначення державних
Та ПРОфеСiЙних свят, ювiлейних дот, стимуJIювання дiяльностi
ПiДПРИеМсТВ, установ та органiзацiй, окремих працiвникiв та
громадян, якi зробили вагомий внесок в соцiально-економiчниli
РОЗВИТОК М. Вишневе та с. Крюкiвщина, здiЙснення представницьких
та iнших заходiв.

4. нАпрями рЕАлIзАцIi прогрАми
l. Органiзацiя та проведення державних, професiйних, заг€шьномiських

о
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заходiв, фестивалiв, ювiлейних дот, тощо;



2. Збереження та вiдродженЕIя нацiонально-культурних традицiй
Вишневоi мiсъкоi ради;

3. Залучення жителiв м. Вишневе та с. Крюкiвщина рiзноi BiKoBoT
aaa aa a a

категорll до активно1 участl у суспlльнO-культурнOму житт1;
4. Органiзацiя дозвiлля та культурного вiдпочинку населення громади;
5. Поглиблення культурних зв'язкiв з порiдненими закордонними

МiСТаМИ У ГаJIуЗях, обумовлених в укладених угодах, нzulагодження i
Пiдтримання зв'язкiв з мiжнародними органiзацiями, iнвестицiйними
фОНДаМи, Дипломатичними та консулъськими представництвами, розширення
ПРИСУтНостi Вишневоi MicbKoT ради в iнформацiйному полi iнших держав;.1iнформування гроIчIадськостi Вишневоi мiськоi Ради щодо перспектив
европейськоi iнтеграцiт Украiни та if механiзмiв;

6. Створення додаткових органiзацiйних, фiнансових i матерiально-
ТеХНiчних умов для забезпечення належноi органiзацii вiдзначення
ДеРЖаВниХ Та професiЙних свят, ювiлеЙних дот, стимулювання дiялъностi
ПiдприеМств, установ та органiзацiй, окремих працiвникiв та громадян, якi
ЗРОбИЛи вагомиЙ внесок в соцiально-економiчний розвиток ВишневоТ
мiськоi ради, здiйснення представницьких та iнших заходiв.

5. OCHOBHI ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

1. Органiзацiя та проведення державних, професiйних, загаJIьномiськрtх
заходiв, фестивалiв, tовiлейних дат тощо.

l. 1. Проводити державнi, професiйнi, заг€шьномiсъкi заходлt, фестивалi,
ЮвiлеЙнi дати тощо згiдно затверджених рiшенням Врtконавчого KoMiTeTy
ВИШневоi MicbKoi ради з одiв у галузi кулътури i мистецтва на поточний piK
в межах видiлених коштiв;

|.2. ОрганiЗовувати та проводи,lи iншi свята, заходи та визначнi дтги,
фестивалi тощо рiзного рiвня.

2. Збереження та вiдродження нацiон€шьно- ультурних традицiй м.
виlпневе та с. Крюкiвщина, розвиток бiблiотечноI спрaви, естетичне
вихованFIяванFIя /{lтеи l юнацтва.

2.1. Зшlучати рiзнi верстви населення до роботи у колективах художньоi

.ч
/{lтеи

самодiЯльнос,Тi прИ провеДеннi велI,Iких MacoBplx культурних заходiв,
театр€tлiзоваltих видовищ, народних ryлянь, жанрових свят; орr.анiзовувати
заходи ет[Iоlрафiчного спрямування з Iиетою популяризацii на.родних та
ХРИСТИЯНСЬКИх обрядiв, заходи духовно-моршIьного спрямування;

2.2.ЗабеЗпечувати ст,абiльну роботу коJIективiв художнъоТ
СаМОДiЯЛЬНООТi Та СТВорювати н€IJIежнi умови для iх функцiонування, вивчати
можливtстъ створеFIня та сприяти формуванню HoBptx колективiв народноi
творчостi;

2.З. ОРганiЗоВувати вивчення та обмiн досвiдом роботи колективiв
народноi творчостi; забезпечити участь rсерiвникiв колектрlвiв у ралiонних,
обласних ceмiHapax, курсах пiдвищення квалiфiкацiт з метою покращення та
удосконаJIеFIня iх професiйноТ майс,герностi;
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2.4. Вживати заходи щодо удоскона-пення творчоi майстерностi
виконавцiв, забезпечувати участъ художнiх колективiв у фестивалпях, оглядах
художнъоi самодiяльностi, концертних, конкурсних програмах, ceMiHapax та

iнших культурно-мистецъких заходах, що проходять на територii Вишневоi
MicbKoi ради, в районi, областi, на державному та мiжнародному piBHi;

2.5. Пiдт,римувати, з метою удоскон€шення роботи з обслуговування
населення м. Вишневе та с. Крюкiвщина зв'язки з творчими спiлками,
установами, комунаJIъними пiдприемствами та органiз lцiями рiзних форм
власностi щодо заJIучення iх до проведення кулътурно-масових заходiв;

2.6. Популяризувати лiтературну та музичну спадщину нашого народу
серед жителiв м. Вишневе та с. Крюкiвщина шляхом проведення культурно-
масових заходiв;

2.7 . Популяризувати творчiстъ таJIановитих писъменникiв, поетiв
ВишневоТ MicbKoi ради шляхом проведення лiтературних вечорiв, творчих
зустрiчейt, надавати допомогу в публiкацiI Тх TBopiB;

2.8. Забезпечувати мешканцiв Вишневоi MicbKoT ради правом I{a

загаJIьнодоступне бiблiотечне обслуговування незЕLпежно вiд iх cTaTi, BiKy,
нацiональностi, освiти, соцiального походження, полiтичних i релiгiйних
переконань, мiсця проживання;

2.9. Сприяти у навчаннi дiтей, пiдлiткiв, а при потребi, й повнолiтнiх
громадян до рiзних видiв мистецтва;

2.|0. Створити умови для творчого, iнтелектyсuIьFIоI,о i духовного
розвитку.

З. Заlучати хсителiв ВишневоТ MicbKoT ради рiзноI вiковоi категорiТ до
активноТ участi 1, суспiльно-кулътурному життi.

3. l . Вивчатrt можливiстъ розширення та сприяти створенню бiлъшоi
кiлъкостi рiзновiкових клубних об 'еднань та гурткiв;

З.2. Передавати молодi кращi традицiйнi надбання, цiнностi нашого
народу для збереження украiнськоi кулътури, виховувати iHTepec до народноi
творчостi, if жанровоI рiзноманiтностi через зztлучення iT до проведення
великих ti{acoBplx художнiх заходiв; органiзовувати роботу з вiдродження та
зберехсення нацiон€Lпьних традицiй, концертнi програми з нагоди державних
та професiЙних свят за участю творчо-обдарованоТ молодi, приймати участъ у
проведеннi фестивалiв рiзного рiвня, мiських, творчих конкурсах, заходах
тощо;

з.з,
популяризацii народних обрядiв (вечорницi, Свято Миколая, новорiчно-
рiздвянi свята тощо), iз залученням пiдростаючого поколiння;

З .4. Органiзовувати мистецъкi заходи для юних учасникiв художньоi
самодiяльностi з метою реалiзацii iх творчого потенцi-у, вечори вiдпочинку
до святкових к€Lпендарних дат для учасникiв художнiх колективiв м.
Вишневе та с. Крюкiвuдина;

З.5. Виявляти серед молодi громади активних творчих особистостей та
залучати iх до суспiльно-культурного життя Вишневоi мiськоi ради;

Органiзовувати заходи етнографiчного спрямування щодо



З.6. Проводи:r,и екскурсiйнi поТздки для учасникiв художнiх колективiв з

метою збереження мотивацiТ для постiйного вiдвiдування репетицiй,
згуртування колективiв, покращення лружнiх зв'язкiв мiж учасниками.

4. Органiзацiя дозвiлля та культурного вiдпочинку населення м.
Вишневе та с. Крюкiвщина.

4.L Органiзовувати та проводити MicbKi культурно-мистецькi заходи з

залученням громадсъких та релiгiйних органiзацiй: концертнi програми,
жанровi свята, театралiзованi видовища, народнi гуляння, вiтальнi про|рами,

aaaa

лlтературно-музичн1 вечори, тематичнl вечори, конкурсн1 програми тощо;
4.2. Сприяти створенню клубiв за iнтересами для рiзних верств

населеIIня м. Вишневе та с. Крюкiвщина;
4.З. Сприяти роботi творчих спiлок, кулътурно-мистецъких товариств,

фондiв, асоцiацiй, iнших громадських органiзацiй, якi дiютъ у сферi
кулътури, органiзацiТ спiвпрацi мiж творчими об'еднанн ями;

4.4. Оргаrriзовувати тематичнi вечори вiдпочинку, дискотеки тощо з
зшIученням до органiзацiТ та проведення жителiв Вишневоi мiськоI ради;

4.5. Виявляти серед жителiв м. Вишневе та с. Крюкiвщина активних
творчLIх особистостей та залучати бiльшу кiлькiсть учасникiв з iх чрtсла до
участi у культурно-N,{истецъких заходах;

4.6. Визна.lити перспективнi напрямки розвитку по збере)кенню наявноi
з подальшим удосконаJIенням матерiально-технiчноТ бази та полiпшенню
умов ii функцiонування.

5. Поrтllлблення зв'язкiв з порiдненими закордонними мiстами у галузях,
обумовлених в укладених угодах, наJIагодження i пiдтримання зв'язкiв з

мiжнародними органiзацiями, iнвестицiйними фондами, дипломатичними та
консульськими представництвами, розширення присутностi Вишневоi
мiсъкоi ради в iнформацiйному полi iншrих держав; iнформування
громадськостi Вишневоi мiськоi ради щодо перспектив европейськоi
iнтеграцii УrсраIни та iT механiзмiв тощо.

5. l . Забезпечення участi офiцiйних делегацiй Врlшневоi шriсъкоi ради в
мiжнародних заходах за кордоном (проживання, харчування, транспортне
забезпечення, перекладач тощо);

5 .2. Забезпечення перебування офiцiйних iноземних делегацiй
представникiв партнерських MicT ВишневоТ мiськоi ради (проживання,
харчування, транспортне забезпечення в межах Украiни, перекладач тощо);

5.3. Забезпечення учасникiв офiцiйних делегацiй сувенiрною
продукцiею;

5.4. Сприяння у проведеннi стажування спецiалiстiв виконавчого
KoMiTeTy, депутатiв ВишневоТ мiсъкоi ради, очiльнрlкiв комунzшъних
пiдприсмств тощо в мунiципалiтетах партнерських MicT, в ,г.r{. транспортне
забезпечення;
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5.5. Створення умов дл з€tлучення iноземного досвiду у розвиток сфер

життсдiяльностi Вишневоi MicbKoi ради;
5.6. Органiзацiя прийому iноземних офiцiйних делегацiй;
5.7 . Забезпечення учасникiв мiжнародних заходiв, зустрiчей та вiзитiв

презентацiйними *ur.рiалами про Вишневу мiсъку раду (ru паперових та
цифрових носiях) та сувенiрною продукцiсю;

5.8. Забезпечення участi делегованих представникiв Вишневоi мiсъкоТ

ради у мiжнародних форумах, конференцiях, презентацiях, в тому числi в
Украiнi;

5.9. Забезпечення мовного супроводу мiжнародних зустрiчей та заходiв
(в т.ч. перекладач, оренда обладнанIlя для синхронного перекладу);

5. 10. Налагодження зв'язкiв з закордонними украТнцями, обмiн
делегацiямлt, творчими колективами;

5.1 1. Виготовлення та поширення промоцiйних матерiалiв, банерiв тощо
про Вишневу Micbкy раду пiд час мiжнародних заходiв та через коFIсулъсъкi

устаtIови.

6. Створення додаткових органiзацiйних, фiнансових i матерiально-
технiчних умов для забезпечення належноТ органiзацiТ вiдзначення
державних та професiйних свят, ювiлейних дот, стимулювання дiяльностi
пiдприемств, установ та органiзацiй, окремих працiвникiв та громадян, якi
зробили вагомий внесок в соцiально-економiчний розвиток м. Вишневе та
с. Крюкiвщина, здiйснення представницъких та iнших заходiв.

6.1. ВiдзначеFIня державних свят, визначних подiй держави, якi
встановленi актами Президента Украiни, iз врученням Грамот Вишневого
мiського головlл i Подяк Вишневого мiського голови;

6.2. Вiдзначення мiських свят та подiй, якi проводяться вiдповiдно до
розпоряджень Вишневого мiського голови, iз вруLIенням Грамот Вишневого
мiського голови i Подяк Вишневого мiського голови;

6.З. Вiдзначення професiйних свят, ювiлейних дат пiдприсмств,
установ, органiзацiй та окремих осiб iз врученням Грамот Вишневого
мiсъкого голови i Подяк Вишневого мiського голови, згiдно Положення;

6.4. Вiдзначення колективiв пiдприемств, установ i органiзацiй ,га

окремих осiб за високi трудовi здобутки та з нагоди ювiлеiв iз врученням
Грамот Вишневого мiсъкого голови i Подяк Вишневого мiсъкого l-олови;

6.5.Присвоення звання <<Почесний громадянин Вишневоi громади)),
(згiдно Положення);

6.6. Органiзацiя офiцiйних прийомiв, зустрiчей делегацiй, вiдкриття
тематичних виставок, ярмаркiв, конференцiй,
врученням подарункiв, cyBeHipiB тощо;

6.7. Придбання подарункiв, cyBeHipiB,
продукцiТ з використанням мiсцевоI символiки
представницъких цiлей;

б.8. Придбання квiтковоi продукцii;

круглих столiв тощо iз

нагрудних знакiв, iншоТ
для урочистих заходiв та
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6.9. Оренда приN,Iiщень для проведення заходiв;



6.10. Виготовлення бланкiв Грамот та Подяк;
6.1 1. Виготовлення друкованоI продукцii;
6.12. Обслуговування заходiв транспортнрIми засобами тощо.

б. очIкувАнI рЕзультАти виконАння прогрАми
Внаслiдок реалiзацii Програми очiкуетъся:

пiдвищення ролi культури та духовностi у суспiльному жи,гтi Вишневоi
MicbKoT ради;
залучення ширшого кола громадсъкостi до вiдзначення державних,
пliжнародFIих, мiських, професiйних свят, ювiлейних та пам'ятних дат;
пiдвищення ix значення в iдейному, патрiотичному та громадянсъкому
вихованнi громадян, суспiлъно-полiтичному становленнi
пiдростаючого поколiння;
створення ефективно дiючоi мережi надання оптимЕшъних умов
розвитку i реалiзацiт TBoprloi iнiцiативи насеJIення Вишневот мiсъкот
територiальноi громади' задоволення його кулътурних та духовних
потреб;
виявлення творчих особистостей З числа жителiв м. Вишневе та с.
Крюкiвщина;
покраЩеЕIня cTalry матерiально-технiчноI бази комун€шьних
пiдприемс,гва та органiзацii рiзних фор' власностi, що

закладiв,
створитъ

о

о

сприятливi умови для розвитку професiйного, аматорсъкого мистецтва,
художньоi творчостi тощо;
збiлъшення кiлькостi та рiзноманiтностi загальномiських заходiв;
пiдвищення соцiальноi творчоi активностi громадян ВиtlrневоI MicbkoT
ради;
створення сучасного культурно-креативного простору для
iнтелекту€шьного саморозвитку, творчого вдосконаленIIя;
пiдвищення виконавськоi майстерностi творчих колективiв та окремих
виконавцiв, збiльшення кiлькостi творчих гурткiв тощо;
залучення бiльшоi кiлькостi учасникiв художнiх колективiв до
суспiльно-культурного життя мешканцiв м. Вишневе та с. Крюкiвщина;
пiдвищення рiвгlя iHTepecy жителiв до народноi творчостi, iT жанровот
рiзноманiтностi, культурноТ спадщини.
пiдвиЩення ролi закладу культури у формуваннi гIозитивного iмiджу
ВишневоТ MicbKoi ради в YKpaiHi та за iT межами;
пiдвищення рiвня патрiотИЗI\.lУ, соцiалъноТ акт,ивностi жителiв м.
Вишневе та с. Крюкiвщина, покращення економiчного стану та iмiджу
ВишrlевоТ мiсъкоТ ради.

о пiдвищення рiвня мiжнародноI,о спiвробiтництва Вишневсli Micbkoi
ради;
покраЩеннЯ спiвпрацi з партнерсъкими мiстами ВишневоТ MicbKoi ради;
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О СПРияНня покращенню iнвестлrцiйного клiмату та активiзацii бiзнесових
KoHTaKTiB;

о створення позитивного мiжнародного iмiджУ Вишневоi MicbKoi ради;о позицiонування Вишневоi MicbKoi ради, як духовного та культурно-
мистецького центру;

7. ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фiнансування Програми здiйснюватиметься :

о за рахуIIок коштiв мiсцевого бюджету, передбачених на вiдповiдний
бюджетний перiод;

о за рахунок iнших джерел, Не заборонених законодавством.

8. ОРГАНIЗАЦUI I КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРДМИ

КоорлИнацiЯ лiяльНостi та контролЬ за виконанням Програми
поклаДастьсЯ на заступника мiсъкого голови, згiдно розподiлу
функцiонЕLпьних обов'язкiв, постiйну профiлъну депутатську комiсiю.

мiський голова I.B. Щiков
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