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Про  виконання  Програми
фінансового  забезпечення
відзначення  свят  та  проведення
заходів  у  Чугуївському  районі  на
2016  рік,  затвердженої  рішенням
районної ради від 14.07.2015 року 

Заслухавши  інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
про  виконання  Програми  фінансового  забезпечення  відзначення  свят  та
проведення заходів у Чугуївському районі на 2016 рік, затвердженої рішенням
районної ради від 14.07.2015 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  про
виконання Програми фінансового забезпечення відзначення свят та проведення
заходів  у Чугуївському районі  на  2016 рік,  затвердженої  рішенням районної
ради від 14.07.2015 року, узяти до відома (додається).

2. Програму  фінансового  забезпечення  відзначення  свят  та  проведення
заходів  у Чугуївському районі  на  2016 рік,  затвердженої  рішенням районної
ради від 14.07.2015 року, зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну її
дії. 

 

     Голова 
районної ради                                                                                           А. Бабієць



ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми фінансового забезпечення відзначення свят та

проведення заходів у Чугуївському районі на 2016 рік, затвердженої
рішенням районної ради від 14.07.2015 року

Програму фінансового забезпечення відзначення свят та проведення 
заходів у Чугуївському районі на 2016 рік (далі – Програма) було розроблено 
відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
місцеве самоврядування в Україні». У її основу покладено принцип взаємодії 
районної державної адміністрації, районної ради з громадськістю району, 
забезпечення відкритості та прозорості у діяльності органів місцевого 
самоврядування та місцевої влади, залучення представників громадськості до 
участі у суспільно-політичному житті району та розв’язанні проблем громади.

У 2016 році кошти, заплановані на реалізацію цієї Програми, було 
спрямовано на організацію і проведення районних заходів, відзначення 
пам’ятних дат, історичних подій, державних свят, ювілеїв підприємств, 
організацій, установ району, вшанування трудових колективів, громадських 
організацій, окремих осіб, які досягли високого професійного рівня і значних 
успіхів у виробничій, державній, військовій, творчій, інших сферах діяльності, 
сприяння розвитку місцевого самоврядування, проведення фестивалів, 
вікторин, конкурсів, змагань та інших масових заходів.

При  Чугуївській  районній  державній  адміністрації  та  Чугуївській
районній  раді  діє  комісія  з  питань  нагородження.  Вона  є  постійно  діючим
дорадчим  органом,  що  попередньо  розглядає  питання,  пов’язані  із
відзначенням  нагородами  Президента  України,  Верховної  Ради  України,
Кабінету  Міністрів  України,  присвоєнням  почесних  звань  України,
нагородженням відзнаками обласного та районного рівнів. 

Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  11.10.2016  №  710  «Про
ефективне  використання  державних  коштів»  припинено  використання
бюджетних  коштів  (крім  коштів  спеціального  фонду  державного  бюджету,
отриманих  як  гранти,  міжнародна  технічна  допомога,  благодійні  внески,
власних  доходів  національних  закладів  культури)  для  проведення  заходів  з
відзначення  пам’ятних  та  історичних  дат,  ювілеїв  підприємств,  установ  та
організацій, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій
(крім  заходів,  визначених  Указами  Президента  України,  централізованих
заходів Мінкультури, пов’язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня
незалежності  України,  Дня  Перемоги,  Дня  пам’яті  жертв  голодоморів,  Дня
Соборності України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв політичних
репресій,  Дня  захисника  України),  друкування  продукції,  не  пов’язаної  з
виконанням завдань і  функцій органів  державної  влади та  інших державних
органів).

За  2016  рік  було  видано  42  спільних  розпорядження  голови  районної
державної адміністрації та голови районної ради (3,9% від загальної кількості
розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації  за  2016  рік)  щодо

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html


нагородження  відзнаками  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та
Чугуївської районної ради 434 осіб, що на 133 особи або на 30,6% більше у
порівнянні з 2015 роком в основному за рахунок збільшення нагороджених з
числа військовослужбовців. За вагомі досягнення у різних сферах діяльності з
нагоди державних і  професійних свят,  днів народження Почесною грамотою
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та  Чугуївської  районної  ради
було заохочено 296 осіб (68,7%) у тому числі 9 трудових колективів (2,1%),
Подякою  голови  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та  голови
Чугуївської районної ради – 138 осіб (31,3%).

У 2016 році було організовано та урочисто відзначено ювілейні і пам’ятні
дати  загальнодержавного  та  місцевого  значення,  а  саме:  20-а  річниця  Дня
Конституції  України;  25-а  річниця  Дня  незалежності  України;  30-а  річниця
аварії на Чорнобильській АЕС; 25-а річниця Збройних Сил України; 15-річчя з
дня  заснування Аматорського  колективу  естрадного  балету  «ЮСАЛІЯ»
(керівник  Кузнєцова  Ірина  Леонідівна); 85-річчя  з  дня  заснування  редакції
інформаційної  газети  «Вісник  Чугуївщини»; 85-річчя  з  дня  заснування
Чугуївського  професійного  аграрного  ліцею;  встановлення  пам’ятного  знаку
видатному вченому Мухіну Є.Й. у с. Зарожне.

Кошторисні призначення на реалізацію Програми у 2016 році становили
116500,00 грн. Профінансовано та фактично витрачено 109267,66 грн, у тому
числі:  для  відзначення  свят,  проведення  інших  масових  заходів  (благодійні
обіди), акцій та придбання подарунків  – 89496,00 грн; для вручення грошових
винагород – 19668,10 грн; для оплати банківських послуг – 103,56 грн.

Отже, у цілому за рік заощаджено 7232,34 грн.  На відзначення деяких
державних та професійних свят було витрачено коштів менше, ніж передбачено
Програмою. 

Програма фінансового  забезпечення  відзначення  свят  та  проведення
заходів у Чугуївському районі за 2016 рік,  затверджена рішенням Чугуївської
районної ради від 14.07.2015 року, у межах профінансованих коштів виконана,
тому пропонуємо її зняти з контролю.

Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                   Н.П. ШТРИФАНОВА


	від «____» ____________ 2017 року

