
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Програми фінансового забезпечення відзначення свят та

проведення заходів у Чугуївському районі на 2019 рік, затвердженої
рішенням районної ради від 11.09.2018 року

Програму  фінансового  забезпечення  відзначення  свят  та  проведення
заходів у Чугуївському районі на 2019 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  2019  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. 

За  2019  рік  було  видано  33  спільні  розпорядження  голови  районної
державної  адміністрації  та  голови  районної  ради  щодо  нагородження
відзнаками  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та  Чугуївської
районної  ради  364  осіб.  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 290 осіб (76,1 %) та 11 колективів (2,9 %), оголошено Подяку
голови  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та  голови  Чугуївської
районної ради 74 особам (19,4  %) та 6 колективам (1,5 %).

У 2019 році було організовано та урочисто відзначено ювілейні і пам’ятні
дати  загальнодержавного  та  місцевого  значення,  а  саме:  28-ма  річниця  Дня
незалежності  України,  День  Конституції  України,  76-а  річниця  визволення
населених  пунктів  району  від  фашистських  загарбників,  День  перемоги  над
нацизмом у Другій світовій війні, День захисників України, День Збройних Сил
України, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав,
День  працівників  освіти,  День  медичного  працівника,  День  працівника
соціальної сфери, День працівників сільського господарства,  День державної
служби,  День  місцевого  самоврядування,  День  працівників  житлово-



комунального  господарства  і  побутового  обслуговування  населення,  День
працівників  нафтової,  газової  та  нафтопереробної  промисловості,  День
автомобіліста і дорожника, День енергетика, День фізичної культури і спорту,
День  дільничного  офіцера  поліції,  День  рятівника,  Всеукраїнський  день
бібліотек, День працівників культури та майстрів народного мистецтва, День
працівників радіо, телебачення та зв’язку, День працівників архівних установ,
День адвокатури, 10-річчя з дня заснування дитячого будинку сімейного типу
на  базі  родини  Трохимченко,  5-річчя  з  дня  створення  КП  «Чугуївський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної
ради Харківської області, 175-річчя з дня народження І.Ю. Рєпіна, 50-річчя з
дня  заснування  комунального  закладу  «Художньо-меморіальний  музей
І.Ю.  Рєпіна»  Харківської  обласної  ради,  День  створення  203-ї  навчальної
бригади  військової  частини  А4104,  5-річчя  створення  військової  частини
А1939,  з  нагоди  повернення  військової  частини  А0693  із  зони  проведення
операції Об’єднаних сил.

Кошторисні призначення на реалізацію Програми у 2019 році становили
100000,00 грн.  Профінансовано та  фактично витрачено 81229,50 грн,  у  тому
числі:  для  відзначення  свят,  проведення  інших  масових  заходів  (благодійні
обіди),  акцій та придбання подарунків (квітів)  –  63179,00 грн;  для вручення
грошових винагород – 17902,28 грн; для оплати банківських послуг, придбання
чекової книжки  – 148,22 грн.

Програма фінансового  забезпечення  відзначення  свят  та  проведення
заходів  у  Чугуївському  районі  на  2019  рік,  затверджена  рішенням  районної
ради  від  11.09.2018 року, у  межах  профінансованих  коштів  виконана,  тому
пропонуємо зняти її з контролю.

Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                            Вікторія ГЕРМАН
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