
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від ______________ № ___ 

          м. Покровськ 
 

 
Про затвердження Програми з  

популяризації життя  та  творчості 

Миколи Леонтовича на 2022 рік 

 

 
 

          З метою відродження, збереження та популяризації духовних  надбань всесвітньо 

відомого українського композитора М.Д.Леонтовича, його  життя, творчості  та внеску в 

історію м.Покровськ, залучення  широкої аудиторії до музичної спадщини композитора та 

вшанування його пам’яті напередодні 145- річчя від дня  народження, керуючись статтями 

25,26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування» в Україні (із змінами), міська 

рада  

 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму з популяризації життя  та  творчості Миколи Леонтовича на     

2022 рік (додається).  

 

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської 

міської ради Донецької області (Порецька) здійснювати фінансування  видатків на заходи  

визначені Програмою на 2022 рік за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ідрісову М., контроль за 

виконанням рішення  на постійну комісію міської  ради з гуманітарних питань (соціальний 

захист, культура, духовність) (Требушкіна). 

 
 

Міський голова                                                                                                         Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

Додаток 

до рішення міської ради 

від ______________ № _______ 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА  

ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА НА 2022 РІК 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

м.Покровськ 
2022 

 

 
 



ПАСПОРТ 
ПРОГРАМИ З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ  

МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА НА 2022 РІК 

  
1. Ініціатор розроблення програми Покровська міська рада 

2. Нормативні документи Закони України «Про культуру»,  «Про 

позашкільну освіту»,  «Про освіту» наказ 

відділу культури, туризму та ОКС від 

23.11.2021р. № 121-од «Про створення 

робочої групи з розробки «Програми 

популяризації життя та творчості 

М.Д.Леонтовича», Проект Стратегії 

розвитку міста Покровська Донецької 

області до 2030р.   

3. Розробник програми Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Покровської міської 

ради 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  Покровської міської 

ради 

5. Учасники програми Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, заклади культури 

міської ради, відділ освіти, громадська рада 

при Покровській міській раді, краєзнавчі 

товариства НСКУ «Оберіг», «Старий 

рудник», «Спадщина», молодіжна 

організація «Скаути Покровська»,  

управління сім’ї, молоді та спорту  

6. Термін реалізації програми 2022р. 

 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

- міський бюджет; 

- інші джерела фінансування, не заборонені      

законодавством України 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього  (тис.грн.):         

В рамках виділеного фінансування 

9. Основні джерела фінансування міський бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

         Історія міста Покровськ пов’язана з іменем видатного українського композитора, 

який подарував Україні загальновизнану культурну візитівку –  Щедрик. М.Д.Леонтович 

чотири роки жив і творив на станції Гришине (сучасний 

Покровськ), працюючи вчителем музики та співу в залізничному училищі. Покровськ 

шанує пам’ять видатного композитора – встановлено дві меморіальні дошки – на будівлі, 

де він вчителював та на залізничному вокзалі, дві   скульптурні композиції. Іменем 

композитора названо одну з вулиць міста Покровськ та дитячу музичну школу. З 2017 року 

ім’я Миколи Леонтовича увічнено в символіці Покровська: в центрі герба міста зображена 

ластівка, як символ всесвітньо відомого 

твору композитора – “Щедрик”, який став культурною візитівкою України у всьому світі. 

У 2018 році у Покровську відбувся І Міжнародний симпозіум скульптури в камені 

«Музика міста», символічна назва симпозіуму пов`язана із вшануванням пам’яті великого 

українського композитора й хорового диригента Миколи Леонтовича. Проведено 

Фестиваль «Щедрик  Фест», в рамках якого встановлено два національних рекорди 

України - на найбільшу кількість різдвяних дзвіночків та наймасовіше виконання 

всесвітньовідомого «Щедрика», та відбувся Всеукраїнський конкурс хорових колективів, 

приурочений на честь 100-річчя заснування Української Республіканської Капели під 

керівництвом Олександра Кошиця. Завдяки таким активним діям з популяризації імені 

Леонтовича місто Покровськ стало відомим на всю Україну, і навіть далеко за її межами. 

       Програма  визначає мету, учасників, вимоги та порядок проведення заходів, 

присвячених пам’яті українського композитора Миколи Леонтовича, а також порядок 

визначення та нагородження призерів та відзначення сувенірними подарунками учасників 

заходів. Проведення заходів передбачає широкомасштабну кампанію щодо популяризації 

життя та творчості Леонтовича і є потужним фактором консолідації суспільства. 

 

2. Мета Програми 

 

        Основною метою Програми є: 

       популяризація життя та творчості всесвітньо відомого українського композитора 

М.Д.Леонтовича, який подарував Україні загальновизнану культурну візитівку - 

всесвітньовідомий твір «Щедрик», мелодію, що стала символом Різдва у всьому світі;  

       популяризація  його внеску в історію м.Покровськ, бо  Леонтович був у витоків 

культурного життя пристанційного селища Гришине, створив перший робітничий хор та 

викладав у залізничному училищі; 

       відродження, збереження та популяризація духовних  надбань М.Д.Леонтовича,     

       формування зацікавлення широкої аудиторії до музики та творчості Леонтовича; 

      збагачення та пропагування спадщини українського хорового мистецтва, вшанування 

пам’яті та популяризації творчості видатного композитора. 

         Програма включає цикл заходів, присвячених 145-річчю від дня народження Миколи 

Леонтовича, мета якої – виховання національної свідомості, поваги і відчуття дотичності  

до музичної спадщини України.    

   

            3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування 

 

    Досягнення мети Програми можливе за умови створення ефективних механізмів 

підтримки культурно-мистецької сфери  закладів культури, закладів освіти міської ради,  

творчих колективів. 

          Фінансове забезпечення Програми має здійснюватися на основі поступової реалізації 

положень, що їх визначено законодавством  про культуру, в концептуальних напрямах 



діяльності органів місцевого самоврядування, щодо розвитку культури, наказами 

Міністерства культури України, рішеннями Покровської міської ради. 

      Основним джерелом фінансування Програми є кошти міського  бюджету в межах 

виділених асигнувань на відповідний період бюджету Покровської міської ради та кошти 

інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України. 

       Заходи щодо реалізації Програми додаються. 

 

4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 

     
 Пріоритетним завданням Програми є популяризація життя та творчості 
М.Леонтовича.  Реалізація Програми на території міської територіальної громади 
направлена на: 

-   активізацію соціально-культурного життя територіальної громади; 

-   створення та підготовку концертних програм, проведення виступів, заходів, виставок  в 

міському просторі, закладах культури, освіти, спорту; 
-   виробництво друкованої продукції (афіші, календарі, зошити), аудіо-, відео- продукції, 
направленої на популяризацію життя та творчості М.Леонтовича;  
-  стимулювання творчої, пізнавальної і соціальної активності жителів громади; 

-  підтримку та стимулювання  творчих здібностей місцевого населення; 

-  надання якісних культурних послуг для всіх верств населення; 

- проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток 

народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів; 

-  естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді; 

-  обмін досвідом, запрошення провідних спеціалістів музичного мистецтва для проведення 

майстер-класів, занять з фахових дисциплін; 

 

     Виконання Програми  дасть змогу підвищити культурний  та інтелектуальний рівень 

населення громади, більш детально ознайомити з життям та творчістю М.Леонтовича, його 

духовним надбанням, а також створення умов для реалізації особистого творчого 

потенціалу підростаючого покоління та мешканців громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    5. Напрями діяльності та заходи Програми 

№ Перелік заходів програми 

  
Термін 

вико 

нання  

заходу  

  

Короткий зміст  Орієнтов 

ні обсяги 

фінансування 

з місцевого 

бюджету 

тис. грн., в 

т.ч. 

Виконавці 

1 Організація, проведення  конкурсів, концертів та фестивалів:  

 Конкурс української музики  Учасниками 

можуть бути учні 

шкільних 

колективів, учні 

музичних шкіл 

Донеччини. В 

репертуарі – 1твір 

в обробці 

Леонтовича 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Відділ культури, 

туризму та ОКС,   

муз. школа 

Фестиваль колядок та 

щедрівок «Україна 

колядує…» 

8-14січня 

2023р. 

Виступи вертепів 

та фольклорно-

театралізовані 

композиції  

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Відділ освіти 

Фестиваль шкільних 

дитячих хорових колективів 

грудень Учасниками 

можуть бути  

шкільні хорові 

колективи 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Відділ освіти, 

 відділ культури, 

туризму та ОКС 

«Щедрик фест»   в рамках 

виділеного 

фінансування 

Відділ культури, 

туризму та ОКС 

 Святкова хода, фестиваль 

«Щедрик, щедрик, 

щедрівочка…» 

8-14 січня 

2023р. 

Залучення учнів 

до відродження 

обрядів 

українського 

народу 

безкоштовно Відділ освіти 

Фестиваль дитячих 

анімаційних фільмів «Тут 

народився «Щедрик» 

 Показ анімаційних 

фільмів, створених 

вихованцями 

шкільних та 

дошкільних 

закладів 

безкоштовно Відділ освіти 

Камерний концерт до дня 

народження М.Леонтовича 

в Покровському 

історичному музеї  

13 грудня 

2022р. 

Проведення 

концерту в залі, 

яка звучить і 

надихає («Виник-

нення міста»), на 

фоні експозиції, 

присвяченої 

М.Леонтовичу. 

безкоштовно Відділ культури, 

туризму та ОКС,  

музична школа 

2 Випуск поліграфічної та сувенірної продукції, направленої на популяризацію життя та 

творчості М.Д.Леонтовича 

 Календар настінний на 

2022р. «Покровськ 

Грудень 

2021р. 

Календар, 

присвячений 
10,0 

виконано 

Відділ культури, 

туризму та ОКС,   



музичний» популяризації 

творчості та 

вшануванню 

пам’яті 

М.леонтовича 

краєзнавче 

товариство 

«Старий рудник»  

Сувенірні значки   Значки з місцями 

вшанування 

пам’яті 

Леонтовича в 

м.Покровськ 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Музей, 

краєзнавче 

товариство 

«Старий рудник»  

 Збірка-розмальовка 

«Леонтовича співай»  для 

учнів початкових класів, 

дитячих садків 

 Книжка-

розмальовка 

українських 

народних пісень в 

обробці 

М.Д.Леонтовича 

«Леонтовича 

співай», в якій 

представлено 9 

українських 

народних пісень, 

які були оброблені 

Леонтовичем під 

час перебування в 

Гришиному 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Відділ культури, 

туризму та ОКС,   

краєзнавче 

товариство 

«Старий рудник» 

 Набір першокласника 

(зошити, папка, магнітні 

закладки) 

серпень Кожен 

першокласник на 

День знань 

отримує набір з 4-

5 зошитів, папки, 

магнітів 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Міська рада, 

  Монета Національного 

банку України, присвячена 

М.Д.Леонтовичу 

 Звернення до 

Національного 

банку України з 

пропозицією щодо 

випуску монети 

(срібна монета 

номіналом  

5 гривень) 

безкоштовно Міська рада, 

відділ культури, 

туризму та ОКС,   

краєзнавче 

товариство 

«Оберіг» 

 Виставка у вуличному 

просторі  

 Виставка на 

твердій основі, 

присвячена життю 

та творчості 

М.Леонтовича, в 

парку 

«Ювілейний» 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Відділ культури, 

туризму та ОКС   

 Виготовлення та 

розміщення зовнішньої 

реклами в міському 

просторі 

протягом 

року 

Виготовлення та 

розміщення  на 

рекламній 

площині 

тематичних 

матеріалів, 

створених в 

рамках даної 

Програми   

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Управління 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики 

 

 

 

 

 



 3 Створення відео- та звукового контенту для популяризації творчості М.Леонтовича 

 Мелодія «Щедрика» на 

залізничному вокзалі 

 Під час прибуття 

та відправлення 

поїздів звучить 

мелодія 

«Щедрика» 

 Міська рада 

 Звуковий ролик  Підготовка 

звукового ролику 

(укр.. та анг. 

мовами) 

тривалістю 5 

хвилин, який 

щогодини має 

звучати в парку 

«Ювілейний» та 

маршрутних таксі 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Управління 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики 

 Цикл телепередач  Підготовка 

телепередач, що 

знайомлять з 

творчістю 

Леонтовича ( 6) 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

ТК «Капрі», 

музична школа 

 Відеоролик «Вітання з 

Різдвом» 

грудень Відеоролик- 

привітання від 

депутатів міської 

ради, публічних 

осіб, керівників 

підприємств та 

виконанням 

«Щедрика» 

безкоштовно Міська рада, 

 

 Мелодійний шкільний 

дзвінок 

 Створення 

програмованого 

шкільного дзвінка 

мелодіями 

Леонтовича 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Відділ освіти 

 Презентація STEAM-

проекту 

«Симфонія  

«Ля-соль»  

 Презентація 

пристрою, який 

складається з 

плати Arduino та 

датчика звуку для 

виконання мелодії 

«Щедрик» з 

інтервалом в 45 

хвилин 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Відділ освіти, 

ліцей «Надія» 

4 Організація виховних 

заходів щодо популяризації 

життя та творчості 

М.Д.Леонтовича 

Протягом  

року 

Проведення циклу 

інтегрованих 

уроків 

«З думкою про 

Леонтовича», 

виховних годин, 

вікторин, квестів, 

шкільних виставок 

безкоштовно Відділ освіти 

5 Проведення майстер-класів 

з розпису пряників до 

Різдва, виготовлення 

 Майстер-класи з 

розпису пряників 

до Різдва, 

безкоштовно Музей, 



сувенірів з глини 

(дзвоників)  

виготовлення 

сувенірів з глини 

(дзвоників), 

встановлення 

національного 

рекорду України з 

виготовлення 

дзвоників із глини  

6 Проведення шахового 

турніру  

 Шаховий турнір 

серед 

дитячої/дорослої 

аудиторії 

безкоштовно Управління сімї, 

молоді та спорту 

7 Фотолітопис «Покровська 

мить, зупинена у 

фотографіях» 

Протягом 

року 

Створення 

фотокниги старих 

та сучасних 

світлин 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Відділ культури, 

туризму та ОКС,  

товариство 

«Спадщина» 

8 Конференція «Станція 

Гришине на початку ХХ 

століття» 

 Доповіді, дискусії, 

презентація фото 

літопису 

«Покровська мить, 

зупинена у 

фотографіях» 

безкоштовно Музей, 

товариство 

«Спадщина» 

9 Розроблення  та 

впровадження музичного 

маршруту  

 Проведення 

екскурсій 

музичним 

туристичним 

маршрутом 

безкоштовно Бібліотека ім. 

Шевченка, 

музична школа 

10 Ревіталізація простору біля 

залізничного училища по 

вул. 8 Березня 

 Проведення толок  

біля залізничного 

училища 

безкоштовно Управління сімї, 

молоді та спорту, 

молодіжна 

організація 

«Скаути 

Покровська»   

11 Проведення майстер-класів 

з музичної освіти 

 В день відкриття 

скульптурної 

композиції, 

висвяченої 

Леонтовичу, на 

площі в парку 

«Ювілейний» 

проводити 

майстер-класи за 

різними видами 

музичних 

інструментів  ( із 

залученням 

викладачів 

музичної школи та 

запрошенням 

провідних 

спеціалістів 

музичного 

мистецтва)   

безкоштовно Відділ культури, 

туризму та ОКС,  

музична школа,  

12 Створення музичної локації 

з артоб’єктів на площі біля 

 Оголошення 

конкурсу на 

в рамках 

виділеного 

Відділ культури,  

туризму та ОКС,   



 

 

залізничного вокзалу виконання 

мистецького 

проекту зі 

створення 

артоб’єктів 

(муз.лава, муз. 

дошка, арка 

кована) та його 

реалізація 

фінансування 

13 STEAM-проект фіто 

картина «Щедрик» 

 

 Створення 

учнівським та 

педагогічним 

колективом фіто 

картини як 

екологічної зони в 

кабінеті біології 

через 

зацікавленість 

учнів 

дослідницькою та 

творчою роботою 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Відділ освіти 

14 Створення різдвяних 

фотозон 

грудень Фотозони в 

міському просторі 

в центрі, в парках 

«Ювілейний» та 

динасового заводу 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Міська рада 

15 Створення креативного 

простору  

 Створення 

креативного 

простору(стенд на 

колесах із 

залізним 

каркасом, великі 

алюмінієві 

мольберти на 

триногах, 

фломастери,плака

ти) 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Відділ освіти 

16 Шкільний автобус 

«Щедрик» 

 Розмалювати 

шкільний автобус 

тематичними 

елементами 

в рамках 

виділеного 

фінансування 

Відділ освіти 



                                      6. Реалізація Програми сприятиме:  

Реалізація завдань Програми сприятиме: 

-  створенню максимально сприятливих умов для популяризації життя та творчості 

М.Д.Леонтовича; 

-  залученню широких верств населення до активностей; 

- співпраці з громадськими організаціями в сфері відзначення пам’ятних дат та 

подій; 

- підвищенню зацікавленості городян та гостей міста до творчості М.Д.Леонтовича;  

- підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті. 

Реалізація заходів Програми відбуватиметься за сприяння структурних 
підрозділів Покровської міської ради, громадських об’єднань. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 

     Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми, та методичне 

забезпечення здійснює відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Покровської міської ради. 

     Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання 

Програми, здійснюється відповідно до законодавства. 

     Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради  до 01 

лютого 2023 року інформує міську раду про виконання заходів Програми. 

 

 

 

Підготовлено  відділом культури, 

туризму та охорони культурної  

спадщини Покровської міської ради 

 

Начальник відділу культури                       О.Олехнович 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                      Н.Іваньо 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Покровської міської ради 
 

Про затвердження Програми з популяризації життя  та  творчості Миколи Леонтовича 

на 2022 рік 

 

 

         Метою Програми є: відродження, збереження та популяризації духовних 

надбань всесвітньо відомого українського композитора М.Д.Леонтовича, його 

життя, творчості та внеску в історію м.Покровськ, залучення широкої аудиторії до 

музичної спадщини композитора та вшанування його пам’яті напередодні 145- 

річчя від дня  народження. 

         Програма передбачає широкомасштабну кампанію щодо популяризації життя 

та творчості Леонтовича і є потужним фактором консолідації суспільства. 
         Реалізація Програми наддасть змогу жителям громади через засоби  масової 

інформації, звуковий контент, масові заходи, долучитися до  музики та творчості 
М.Д.Леонтовича, шляхом участі у Конкурсах-фестивалях реалізувати особистий 

творчий потенціал, підвищити культурний та інтелектуальний рівень населення 

громади.  

 
 

 

 

Начальник відділу культури,  

туризму та охорони культурної спадщини  

Покровської міської ради                                                                О.Олехнович 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проєкту рішення  

Покровської міської ради 

 

 

 

Про затвердження Програми з  

популяризації життя  та  творчості 
Миколи Леонтовича на 2022 рік 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини  

                                    міської ради 

 

Начальник відділу культури,  

туризму та охорони культурної 

спадщини міської ради                 О.Олехнович  

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                                       М.Ідрісова 

 

Директор Департаменту 

 фінансово-економічної політики                                                                                     

та управління активами донецької області                                    Ю.Порецька                                                                                                                                                                                             

 

Начальник відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської  

ради і виконавчих органів                 В.Пишна 

 

Начальник відділу забезпечення  

діяльності міської ради       Ж.Крамарова 

 

Голова постійної комісії з  

гуманітарних питань (соціальний  

захист, культура, духовність)                 В.Требушкіна 

 

 

Секретар міської ради                                                                        Н.Іваньо 

 

 

 

 



 

 


