УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 313
14 сесія 7 скликання

07 квітня 2017 року

Про виконання Програми організації
відзначення в районі державних свят,
ювілейних і пам’ятних дат, прийомів
офіційних делегацій, нагородження
почесними грамотами та подяками
районної державної адміністрації та
районної ради кращих трудових колективів,
окремих працівників різних галузей у 2016 році
Беручи до уваги інформацію в. о. начальника сектору культури і
туризму районної державної адміністрації Гончарук І.С. про виконання
Програми організації відзначення в районі державних свят, ювілейних і
пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій, нагородження почесними
грамотами та подяками районної державної адміністрації та районної ради
кращих трудових колективів, окремих працівників різних галузей у 2016
році, враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань
охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму,
соціального захисту населення, зайнятості та роботи з ветеранами від
30.03.2017року та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію в. о. начальника сектору культури і туризму районної
державної адміністрації Гончарук І.С. про виконання Програми організації
відзначення в районі державних свят, ювілейних і пам’ятних дат, прийомів
офіційних делегацій, нагородження почесними грамотами та подяками
районної державної адміністрації та районної ради кращих трудових
колективів, окремих працівників різних галузей у 2016 році взяти до відома.
2. Затвердити звіт про використання коштів, виділених на фінансування
заходів Програми у 2016 році (додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної
культури, спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та
роботи з ветеранами (Колосенко О.Д.).
Голова районної ради

С. Загороднюк

Додаток 2
до рішення районної ради від 07.04.2017 року «Про виконання
Програми організації відзначення в районі державних свят,
ювілейних і пам’ятних дат, прийомів офіційних делегацій,
нагородження почесними грамотами та подяками районної
державної адміністрації та районної ради кращих трудових
колективів, окремих працівників різних галузей у 2016 році № 313

Аналіз використання коштів по програмі відзначення в районі державних та професійних свят станом на
30.12.2016 р.
Назва свята
Дата
розпорядж передбачено використано
проведення ення
по програмі
Державні та професійні свята
Відзначення в районі Дня Соборності України
15.01.2016 №4 від
1143,60
(грошова винагорода – 975,60 грн. грамоти
15.01.2016
ритуальна корзина 168,00 грн.)

День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та 72 –ї річниці
виведення військ колишнього СРСР з
Республіки Афганістан
Відзначення в районі 202 –ї річниці від дня
народження Т.Г.Шевченка
Відзначення 72-ї річниці визволення
Іллінеччини від нацистських загарбників у
Другій світовій війні
Заходи, пов’язані з 30-ми роковинами
Чорнобильської катастрофи
Відзначення Днч пам’яті та примирення й 71-ї
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

15.02.2016

№14 від
09.02.2016

09.03.2016

№ 35 від
01.03.2016
№39 від
04.03.2016

220,00

№ 88 від
19.04.2016
№94від
29.04.2016

213,00

День журналіста

06.06.2016

№118 від
03.06.2016

247,40

День медичного працівника

14.06.2016

№125від
10.06.2016

13.03.2016

26.04.2016
09.05.2016

710,00

(матеріальна допомога - 500 грн., грамоти квіти
210 грн.)

( ритуальна корзина)

406,00 .
квіти

( грамоти, квіти .)

3081,00

( матеріальна допомога 2200 грн., подяки,
квіти, ритуальні корзини 881 грн.)
(грошова винагорода 243,90 грн., банківські
послуги грамота 3,50 грн.)

2474,00

(грошова винагорода 2439,00 грн.,банківські
послуги грамота 35 грн.)

День державної служби

20.06.2016

Відзначення 20-ї річниці Конституції України

28.06.2016

День Незалежності

24.08.2016

Дошка пошани

23.08.2016

День підприємця

05.09.2016

День фізичної культури і спорту

09.09.2016

День партизанської слави

21.09.2016

День працівників освіти

05.10.2016

День захисника України

14.10.2016

72-а річниця визволення України від
фашистських загарбників
День працівників соціальної сфери

28.10.2016

День працівників культури та аматорів
народного мистецтва

15.11.2016

№249від
07.11.2016

Відзначення кращих трудових колективів,
працівників сільськогосподарських підприємств
району та ветеранів праці
День гідності та свободи

17.11.2016

№258від
№14.11.201
6
№263від
15.11.2016

05.11.2016

21.11.2016

№134від
17.06.2016
№137від
17.06.2016

185,00

№ 184 від
17.08.2016
№185від
17.08.2016
№167 від
26.07.2016
№194від
01.09.2016
№195від
01.09.2016

18437,00

№207від
16.09.2016
№222від
05.10.2016
№ 226 від
10.10.2016
№235від
25.10.2016
№243від
01.11.2016

Грамоти квіти

1489,40

( грошова винагорода 1463,40 грн. банківські
послуги грамоти, 26,00 грн.)
(грошова винагорода 2926,80 грн. грамоти,
квіти, вітальні адреси, сувеніри та ін.15510,20
грн.)

20300,00

( фото стенди, посвідчення, квіти)

698,50

Квіти, подяки, рамки

3064,00

(грошова винагорода 2439,00 грн. грамоти ,
квіти, рамки -625,00 грн.)

230,00

Ритуальний вінок

3392,40

(грошова винагорода 2682,90 грн. грамоти ,
квіти, рамки -709,50 грн.)

7962,00

(подяки, квіти, .)

480,00
квіти

1941,30

(грошова винагорода 1707,30 грн. грамоти ,
квіти, -234,00 грн.)

2634,00

(грошова винагорода 2439 грн. грамоти , квіти,
-195,00 грн.)

952,50

Грамоти, подяки, рамки

896,00
квіти

День пам’яті жертв голодоморів

24.11.2016

День вшануваня учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС
Всього

14.12.2016

Заступник голови районної ради

№267від
23.11.2016
№280від
13.12.2016

66,00

лампадки

375,00
квіти

85000,00

71598,10

В. Нечипоренко

