
УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання 
( тридцять перша сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

2018 року

Про внесення змін до рішення міської ради 
від 19.10.2018 № 1170 «Про затвердження 
міської програми з відзначення до 
державних, професійних та місцевих свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 
громадою міста Вараш на 2018 -2020 роки»

З метою забезпечення належної організації відзначення державних, 
професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 
громадою міста Вараш, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до додатку до рішення міської ради від 19.10.2018 № 1170 
«Про затвердження міської програми з відзначення до державних, 
професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 
громадою міста Вараш на 2018 -2020 роки» наступні зміни:

1.1. В пункті 9 та підпункті 9.1. Паспорту міської програми з 
відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, 
заохочення за заслуги перед громадою міста Вараш на 2018 -2020 роки 
цифри та слова «1100,0 тис.грн» замінити на цифри та слова «1300,0 тис. грн»

1.2. В розділі 4 Перелік завдань, заходів Програми та очікувані 
результати її виконання таблицю 1 «Завдання, заходи та строки виконання 
Програми», таблицю 2 «Очікувані результати виконання Програми», 
таблицю 3 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції.

1.3. В розділі 5 Напрями діяльності та заходи програми таблицю 4 
викласти в новій редакції.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з 
міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених 
рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до



розподілу функціональних повноважень та постійну комісію міської ради з 
питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Тзп міського голови О.Мензул

% v



Завдання, заходи та строки виконання Програми
Таблиця 1

№
з/п Найменування заходу

щ
X

Строки
впровадж

ення

Виконавець

Орієнтовна вартість заходу, тис.грн.

Всього
в тому числі за роками

2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

- відзначення державних свят із 
врученням Грамот виконавчого комітету 
Вараської міської ради, Подяк міського 
голови та грошових винагород;
- відзначення місцевих свят та подій, які 
проводяться відповідно до розпоряджень 
міського голови із врученням Грамот 
виконавчого комітету Вараської міської 
ради, Подяк міського голови та грошових 
винагород;
- відзначення ювілейних та святкових дат 
підприємств, установ, організацій та 
окремих осіб із врученням Грамот 
виконавчого комітету Вараської міської 
ради, Подяк міського голови та грошових 
винагород;
- відзначення професійних свят із 
врученням Грамот виконавчого комітету 
Вараської міської ради, Подяк міського 
голови та грошових винагород;
- придбання бланків Грамот, бланків 
Подяк, рамок для Грамот та Подяк, 
конвертів, квітів.

2018-2020
роки

Відділ кадрової політики, 
нагород та запобігання 
корупції

1300,0 300,0 500,0 500,0



Очікувані результати виконання Програми
Таблиця 2

№
з/п

Найменування 
завдання, заходу

#
\

Найменування
показників
виконання
завдання

Одиниця
виміру

Значення показників

усього у тому числі за роками
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
- відзначення державних свят із врученням
Грамот виконавчого комітету Вараської міської 
ради, Подяк міського голови та грошових 
винагород;
- відзначення місцевих свят та подій, які 
проводяться відповідно до розпоряджень 
міського голови із врученням Грамот 
виконавчого комітету Вараської міської ради, 
Подяк міського голови та грошових винагород;
- відзначення ювілейних та святкових дат 
підприємств, установ, організацій та окремих 
осіб із врученням Грамот виконавчого комітету 
Вараської міської ради, Подяк міського голови 
та грошових винагород;
- відзначення професійних свят із врученням
Грамот виконавчого комітету Вараської міської 
ради, Подяк міського голови та грошових 
винагород;
- придбання бланків Грамот, бланків Подяк, 
рамок для Грамот та Подяк, конвертів, квітів.

Кількість
нагороджених

Особи 1300 300 500 500



Ресурсне забезпечення Програми
Таблиця З

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання програми

(тис.грн.)2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 2 3 4 5
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі 300,0 500,0 500,0 1300,0

бюджет м.Вараш 300,0 500,0 500,0 1300,0

інші бюджетні кошти (розшифрувати) - - - -

кошти небюджетних джерел По факту надходжень



5. Напрями діяльності та заходи Програми

Таблиця 4
_

№

з/
п

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

>

Перелік заходів Виконавці Джерела
фінансу
вання

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), тис.грн.

Очікувані результати

по роках
Всього 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
відзначення  
державних, 
професійних та 
місцевих свят, 
ю вілейних дат, 
заохочення за 
заслуги перед  
громадою  міста  
Вараш на 2018-  
2020

- відзначення державних свят із 
врученням Грамот виконавчого 
комітету Вараської м іської ради, 
Подяк міського голови та 
грошових винагород;
- відзначення м ісцевих свят та 
подій, які проводяться відповідно  
до розпоряджень міського голови 
із врученням Грамот виконавчого 
комітету Вараської м іської ради, 
Подяк міського голови та 
грошових винагород;
- відзначення ю вілейних та 
святкових дат підприємств, 
установ, організацій та окремих 
осіб  із врученням Грамот 
виконавчого комітету Вараської 
міської ради, Подяк міського 
голови та грошових винагород;
- відзначення професійних свят із 
врученням Грамот виконавчого 
комітету Вараської м іської ради, 
Подяк міського голови та 
грошових винагород;
- придбання бланків Грамот, 
бланків Подяк, рамок для Грамот 
та Подяк, конвертів, квітів.

В ідділ  кадрової 
політики, нагород  
та запобігання  
корупції

Бю джет  
м. Вараш

1300,00 300,0 500,00 500,0 Виконання Програми 
забезпечить належну  
організацію відзначення 
державних, професійних та 
місцевих свят, ювілейних дат, 
відзначення осіб , які зробили  
вагомий внесок у  розвиток 
міста Вараш, а також  
сприятиме підвищ енню  
патріотизму, національної 
свідомості, соціальної 
активності жителів міста 
Вараш.


