г

"І
Про за~еРД)І(ення Програми відзначення державних
та профеСlИНИХ свят, J~Вілейних дат, заохочення за заслуги
перед громадою МІста Бровари на 2007 - 2009 роки

. ~ідпо~~о. до розпорядження голови Київської обласної державної
aдмuncтpaцu вІД 27.11.2006 Н!!967, рішенНJI виконавчого комітету
Броварської міської ради від 23.01.2007 Н!!
та керуючись пунктом 22
етапі 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні"
Броварська міська рада
ВИРШІИЛА:

1.

Затвердити Програму відзначення державних та професійних свят,
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари на

2007 -2009р.

(далі

- Програма), додається.

2. Фінансовому упрaвлimпo Броварськ~ї мi~ЬK~Ї ради в у~овленому
порядку передбачити кошти на В1ДПов1ДІП роки на ф1Нансув8IПUI

. заходів Програми.
3. Контроль за викованням~9~.Q..~ рimения
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від J5 fN'~..J!. ~
Не e/JG-d-p
J

•

Подання:

- Керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

- Секретар ради

~~----=~_ _ І.

. Сапожко

- Заступник міського голови

- Начальник фінансового управління

- Начальник юридичного відділу

-

Начальник загального відділу

-

Голова поcriйної комісії з питань

~~ А.М.Зеленська
~-=
І.г. Лавер

~ .;;. НJ.ГJIIТIOI! І

соціально-економічного та
~ль~ного розвитку, бюджету,
ф1Н8Нс1В та цш

000068

_ _~-/Pf4-_ _ A.B. Булка

ЗАТВЕРДЖЕНО

р~шенНJI Броварської міської ради
ВІД аГо ()о/. ()J! Np.,JJG - ~6' -tJf
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ПРОГРАМА

IДзначення державних та професійних свит, ювілейних дат,
заохочення за заслуги пер~ громаДОIО міста Бровари, здійснення
представницьких та ІНШИХ заходів на 1007 -1009 роки.

1. ОбrРУll1!вання прийняття необхідності Програми

Програма ВІдзначеННJI державних та професійних свят, ювілейних дат,
заохочення за заслуги перед громадою міста, здійснеННJI представницьких

та інших заходів на 2007 - 2009 роки (далі Програма) розроблена
відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",

"Бюджетного кодексу України". В місті зДЇйсlПOЮТЬСЯ заходи, пов' изані із
заохочеННJIМ, відзначеННJIМ та стимуmoвaННJJМ окремих працівників,
трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних
успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій, спортивній
та

інших

сферах

діяльності,

зробили вагомий внесок у

cтвopeННJI

матеріальних і духовних цінностей, або мають imпi заслуги перед
громадою міста Бровари та державою. Це потребує систематизації,

виділеШIJI

бюджетних асигнувань відповідному іх РОЗПОРJIДНИКові

-

прИЙНJl1Тя Програми.

2. Мета і завдання Програми

оо'
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•

Метою Програми є забезпечеlПlJl налеЖНОІ оргamзaцn ВlДЗначеННJI

державних та професійних свят, ювілейних дат, зао~очеННJI за .заслуги

перед громадою міста, здійснення представницьких та 1НПІИХ захоДІВ.

ОCHOB~
......
оргamзaцtиних,

n~U1I.6U

завД~и&А

Програми

є

.

cтвopeННJI

додаткових

фІН'анСОВИХ і матеріально-теxmчних умов ДJIJI виконання

.

мети Програми.

3. Фінансування Програми.....
а.........еться за рахунок
ф'
п ограми
зД1ИСmoв .J.~y
. 1НанСУВання
Р.
жерел відповідно до законодавства.

.

коІПТ1В

..

МІсцевого бюджету та uппиx д

· ···ПР ограми
4. Заходи щодо реаJDЗаЦ1l
__ визнаЧНИХ подій держави, які
·
"ержа:вИИХ СВА",
оо'
4••
1 ВlдзначеНЮl,...
у аіИИ, Уряду Укра1ИИ; В1ДзначеНИJI
встановлені акгами Президента кр 'дnов1ДИ'о до розпоряджень голови
.....
. проводиться ВІ
.
обласних свят та ПОД1И, ЯКІ

.

.

Облдержадміністрaцti; в~зн.
організацій та окремих ОСІб ІЗ вруч
Облдержадміністрації.

• :'.uт.тY дат mдпpиємств, установ,
.П
Київ'
оо
еВИЯМ ПочесНИХ грамот І одп
СЬКОІ

а:чення юВlЛежиu~

4.2. ~і~наченНJI ювілейних дат підприємств, установ, організацій та

окремих ОСІб ІЗ врученням Почесних грамот виконкому Броварської міської
ради.

4.3. ~ідзначення. колективів підприємств, установ і організацій та

окремих ОСІб за висоКІ трудові здобутки із вручеииим Почесних грамот
виконкому Броварської міської ради.

4.4. Відзначення професіЙНИХ свят, які встановлені відповідно до указів

Президента України, із врученlUlМ Почесних грамот виконкому Броварської
міської ради.

4.5. Організація офіційних прийомів, зустрічей делегацій, відкритrя
тематичних

виставок,

ярмарок,

конференцій,

круглих

столів

тощо

із

вручеННJIМ цінних подарунків, сувенірів.

4.6. ВиготовлеННJI бланків Почесних грамот виконкомУ~БроваРСЬКОі
міської ради для відзначеННJI :а заохочеННJI ~дприєм~~, YCT~OB,\ ~рганізаці~
та окремих осіб; придбання Ц1ННИХ подар~, сувешрш, XВIТICOBOI про~
Д11JI урочистих заходів та представницьких цшей; виготовлення дpyкoBaнol

продукції.

5.

Очікувані результаm

Виконання

Програми

.
буде

спрИJrI?l

.

~ищеlDПO

патрІОТИЗМУ,

національної свідомості, соціальної активНОС11 житemв м. Бровари.

Міський голова

В.О. Антоненко

Подання:

- Керуючий справами виконкому

,f ~

()І. 01-

Міському голові
Антоненку в.о.

Про вюпочення питання
до порядку денного

Прошу вКJПOЧИТИ до порядку денного чергової сесії Броварської міськоі
ради

V

скликання питання про схвалення Програми відзначення державних

та професійних свят, ювілейних дат заохочення за заслуги перед громадою
міста Бровари на

2007 - 2009 роки.

Керуючий справами виконкому

@

Дворський в.п.
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