
                                                                                        ПРОЕКТ 

 

  П'ята сесія Знам’янської міської ради 

сьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від         грудня  2015  року      №   

 

м. Знам`янка 

 

Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення відзначення визначних подій  

у місті Знам’янка на 2016 рік 

 

Заслухавши інформацію начальника організаційного відділу  О.Зайченко   про стан 

виконання  «Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у місті 

Знам’янка  у  2015 році», керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, міська рада  

 

В и р і ш и л а: 

 
1. Інформацію  начальника організаційного відділу  О.Зайченко про стан виконання  

«Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у місті 

Знам’янка  у  2015 році» взяти до відома (додається). 

2. Зняти з контролю рішення  міської ради від 18 грудня 2014 року №1573    «Про 

затвердження Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у 

місті Знам’янка на 2015 рік» у зв'язку із закінченням терміну дії. 

3. Затвердити Програму фінансового забезпечення відзначення визначних подій у 

місті Знам'янка на 2016 рік (додається). 

4. Організацію виконання даного рішення покласти на керуючу справами 

міськвиконкому. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвитку міста. 

 

                       Міський голова     С.Філіпенко 

 

Інформація  

про  стан виконання  Програми фінансового забезпечення відзначення 

визначних подій у місті Знам’янка  у  2015 році 

 

Аналізуючи стан виконання Програми фінансового забезпечення відзначення 

визначних подій у місті Знам'янка за 11 місяців  2015 року, слід відмітити, що за звітній 

період фактично використано коштів, передбачених даною Програмою, на загальну суму 

124904,95 грн. 

Так, на організацію та відзначення державних, місцевих, професійних свят, 

ювілейних, пам'ятних та визначних дат (придбання поліграфічної продукції, подарунків, 

квітів тощо) було витрачено 62776,10 грн.  

Забезпечено щомісячні виплати Почесним громадянам міста Знам'янки на суму         

18750 грн.  

На оплату членських внесків до Асоціації міст України за 10 місяців поточного року 

використано    8936 грн.  



 Відповідно до рішення міської ради від 22.03.2011р. №188 "Про затвердження 

Положень про органи самоорганізації населення – будинкові та квартальні комітети та 

переліку територій, у межах яких вони діють" виконавчий комітет міської ради стимулює 

членів органів самоорганізації населення за роботу на громадських засадах. Так, протягом 

2015 року витрачено коштів на заохочення членів самоорганізації населення на суму 

14442,85 грн., а саме: на передплату газети "Знам'янські вісті".  

У лютому 2015 року виплачено матеріальну допомогу членам сімей, загиблих в 

Афганістані на суму 10000,00 грн..   

У квітні 2015 року виплачено матеріальну допомогу учасникам ліквідації аварії на 

ЧАЕС, членам їх сімей на суму 10000,00  грн.   

  

 

 

 

 

 

 
  Затверджено  

                                                                                                                    рішенням міської ради 

 від       грудня 2015 року  №      

 

                     

 

Програма 

фінансового забезпечення відзначення визначних подій  

у місті Знам'янка на 2016рік 

 

І. Мета Програми 

Метою Програми фінансового забезпечення відзначення визначних подій у місті 

Знам'янка на 2016 рік (далі – Програма) є забезпечення належної організації відзначення 

державних, місцевих та професійних свят, ювілейних та визначних дат; заохочення за 

заслуги перед містом; виготовлення сувенірної продукції із символікою міста Знам'янки; 

організація належної роботи органів самоорганізації населення. 

Програма визначає комплекс завдань і заходів, спрямованих на фінансове 

забезпечення відзначення загальнодержавних, місцевих та професійних свят і ювілеїв, 

вшанування видатних особистостей. 

ІІ. Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є забезпечення: 

- виготовлення відзнак Знам'янської міської ради (Почесна грамота, Грамота та 

Подяка Знам'янської міської ради), атрибутів Почесного громадянина м. Знам'янки 

(диплом, посвідчення, стрічка); 

- щомісячної виплати Почесним громадянам міста Знам'янки; 

- виготовлення сувенірної продукції із символікою міста Знам'янки; 

- наявності матеріалів для привітання (листівки, запрошення, ювілейні папки,   

рамки, подарунки, нагородні матеріали, плакетки, ламінація грамот, квіти, вінки та 

корзини, новорічні подарунки, виготовлення книг, тощо) з державними, місцевими, 

професійними святами, ювілейними, пам'ятними та визначними датами тощо; 

- оплати членських внесків до Асоціації міст України; 

- організації належної роботи органів самоорганізації населення шляхом заохочення 

їх за роботу на громадських засадах (підписка міської газети "Знам'янські вісті"); 

- проведення   щорічного міського конкурсу "Знам'янчанин року" та інших 

конкурсів, започаткованих у місті. 
 



ІІІ. Заходи по реалізації Програми 

 

№ 

 з/п 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

за рахунок 

міського 

бюджету, грн. 

1 Організація відзначення 

державних, місцевих, професійних 

свят, ювілейних, пам'ятних та 

визначних дат; нагородження 

відзнаками Знам’янської міської 

ради кращих працівників 

підприємств, установ, організацій 

міста; виготовлення відзнак 

Знам’янської міської ради, квіти, 

букети, листівки, запрошення, 

ювілейні папки, подарунки, 

нагородні матеріали, плакетки, 

сувенірна продукція, вінки, 

корзини з квітами,   ламінація 

грамот , щорічний міський конкурс 

"Знам'янчанин року" та інші 

конкурси  

організаційний відділ, 

відділ культури і 

туризму, відділ молоді 

та спорту 

протягом 

року 

81382,00 

2 Забезпечення щомісячної виплати 

Почесним громадянам м.Знам'янки 

відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

протягом 

року 

25818,00 

3 Оплата членських внесків до 

Асоціації міст України 

відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

протягом 

року 

10000 

4 Заохочення членів органів 

самоорганізації населення за 

роботу на громадських засадах та 

належної роботи членів органів 

(передплата газети "Знам'янські 

вісті" ) 

Відділ по 

обслуговуванню ради, 

відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

протягом 

року 

16800,00 

5 Виготовлення книги-спогадів 

учасників бойових дій в 

Афганістані "Дорогами Афганської 

війни…" 

Відділ інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю, 

Архівний відділ 

Протягом 

року 

15000,00 

Всього:  149000,00  

 

 

 


