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Житомирської міської ради у 2021 році

Державні свята
№ з/

її Заходи Дата 
проведення

1 День Соборності України 22 січня

2 День вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав 15 лютого

3 День Героїв Небесної Сотні 20 лютого
4 День українського добровольця 14 березня
5 Шевченківські дні березень
6 День Чорнобильської трагедії квітень

7 День Європи травень

8 Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв 
Другої Світової війни 8 травня

9 День Перемоги над нацизмом у Європі 9 травня
10 День пам’яті жертв політичних репресій 17 травня

11 День матері травень

12 День батька червень
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13 День Скорботи 22 червня
14 День Конституції України 28 червня
15 День Державного Прапора України 23 серпня

16 День Незалежності України 24 серпня

17
День пам’яті захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України

29 серпня

18 День Українського козацтва, Свято Покрови, День 
Захисника України 14 жовтня

19 Визволення України від фашистських загарбників 28 жовтня

20 Мистецький форум «Житомир культурний» листопад

21 День Гідності та Свободи 21 листопада

22 День пам’яті жертв голодомору листопад

23 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС 14 грудня

24

Організація та проведення майстер-класів в рамках 
проведення загальноміських свят та фестивалів. 
Залучення майстрів та фахівців у сфері народних 
промислів до участі в організації та проведенні 
заходів, майстер-класів, виставок, ярмарок майстрів 
народних художніх промислів

Протягом року

25 Діяльність у сфері туризму Протягом року

26 Проведення інших державних свят Протягом року

Загальноміські свята
№ 
з/п Заходи Дата 

проведення

1. Новорічні та різдвяні свята 01-19 січня

2. Заходи до дня народження С.П. Корольова 12 січня

3. Визволення Житомирської області від фашистських 
загарбників 14 січня

4. Традиційні народні гуляння «Зиму проводжаємо, 
Весну зустрічаємо»

лютий- 
березень



5. «Великдень у Житомирі» квітень

6. День підняття українського синьо-жовтого прапора 
над будівлею Житомирської міської ради червень

7. Відзначення традиційного українського свята Івана 
Купала 6 липня

8. День міста Житомир травень

9. Культурний арт-фестиваль "Я житомирянин" вересень

10. Новорічні та різдвяні свята 19-31 грудня

11. Визволенення міста Житомир від фашистських 
загарбників 31 грудня

12. Відзначення інших загальноміських свят Протягом року

Мистецькі заходи
№ 
з/п Заходи Дата 

проведення

1.

2.

Проведення звітних концертів шкіл естетичного 
виховання
Гала-концерт шкіл естетичного виховання

День вишиванки

квітень 

травень

травень

3.

Культурно-мистецький захід під час нагородження 
учнів мистецьких шкіл (шкіл естетичного виховання) 
Житомирської міської ради стипендіями міського 
голови

серпень

4. Міський конкурс дитячого читання "Чемпіон зі 
швидкочитання" серпень

5. Міжнародний мистецький пленер "Кращий
художник" серпень

6. Космічний фестиваль імені С.П.Корольова
KOROLOV AVIA FEST серпень

7. Культурно-мистецький захід "Святослав Ріхтер. 
Миттєвості вересня" вересень



8.

Організація та проведення театрально-видовищних 
програм, концертів, фестивалів, конкурсів, оглядів, 
виставок, пленерів, участь в них, придбання 
подарунків та забезпечення транспортних послуг 
учасників, інші культурно-освітні та мистецькі заходи

протягом року

Реалізація спільних проектів з громадськими 
організаціями

№ 
з/п Заходи Дата 

проведення

1.
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям на реалізацію проектів культурного 
спрямування

протягом року

2. Підтримка проведення міжнародного фестивалю 
мистецтв «Пісенний спас» серпень

3. Підтримка проведення міжнародної хореографічної 
асамблеї імені Н. Скорульської листопад

4.
Підтримка проведення міжнародного фестивалю 
експериментальної музики та сучасного мистецтва 
«АТОМ»

протягом року

5. Виплата стипендій міського голови для творчо 
обдарованої молоді учнів мистецьких шкіл травень


