
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження Програми відзначення державних "І 
та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги 

перед громадою міста Бровари на 2010 - 2015 роки 

Відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної 

адміністрації від 1 З .11.2009 N!! 992, рішення виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 24.11.2009 N!! b-J./ [; та керуючись пунктом 22 
cтaтri 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
Броварська·міСБка рада 

ВИР.ІШИЛА: 

1. Довідку про виконання Програми відзначення державних та 
професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 
громадою міста Бровари на 2007 - 2009 роки прийняти до відома, 
(додаток N!!I). 

2. Затвердити Програму відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари на 
2010 - 201~ роки (далі - Програма), (додаток N!!2). 

3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради в установленому 
порядку п~редбачити КОШТИ на відповідні роки на фінансування 
захО~ів Програми. 

4. Рішення Броварської міської ради "Про затвердження Програми 
відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 
заохочення за заслуги перед громадою міста Бровари на 2007 - 2009 
роки" від 25.01.2007 N!! 226-16-05 визнати таким, що втРатило 
ЧИННість. 

S. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 
справами виконкому Кузнє~а::~~~ 
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ПОДАННЯ: 

Начальник організаційного відділу 

ПОГОДЖЕНО: . . 

Керуючий справами ВИІСовкому 

Начальник юридичного відділу 

Начальник фінансового управліННJI 

Начальник відділу 
бухгалтерського' облікУ 
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Додаток N!! 1 
до рішення Броварської 
міської ради ~ І 
від J.('. 1-1. о, N!! I~ !J.t-~~-:-

ДОВІДКА 

Про Вllконання ПРОZРllAfU відзначеННR деРЗlсаВНl1Х n,а nрофесіlїНIL\: СВНІ". 
ювілеlїIІIL~ даnl, заохочеННR за заСЛУZlI "еред гРОАІадоlO А,іСnlа, здіr.iснеНIfR 

Itредсn,аВНtlЦЬКIIХ Пlа інших заходів на 2007 - 2009 РОКlI 

, . 

Управління та відділи виконкому Броварської міської ради забезпечили 
: виконання Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних 
дат, заохочення за заслуги перед громадою міста, здійснення 

представницьких та інших заходів на 2007 - 2009 роки, а саме: 
відзначення державних свят, визначних подій держави, які, \! 

~встановленні актами Президента України, Уряду України; 
відзначення обласних свят, подій, ювілейних дат підприємств, установ, 

; організацій та окремих осіб які проводились відповідно до розпоряджень 
: голови облдержадміністрації із врученням Почесних грамот і Подяк : J 

І Київської облдержадміністрації; '" 
відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих 

осіб, ювілейних дат за високі трудові здобутки із врученням Почесних грамот 
виконкому Броварської міської ради; 

відзначення професійних свят, які встановленні відповідно до указів 
.Президента України, із врученням Почесних грамот виконкому Броварської 
міської ради. 

Організовувались офіційні прийоми, зустрічі делегацій, відкриття 
тематичних виставок, ярмарок, круглих столів тощо із врученням цінних І , : 
подарунків, сувенірів. 

Виготовлялися бланки Почесних грамот виконкому Броварської 
: міської ради для відзначення та заохочення підприємств, установ, організацій 
: та окремих осіб. . 
І Було придбано: цінні подарунки, сувеніри, квіткову продукцію для' ';~i 
уРОчистих заходів та представницьких цілей. . ~ · 

Виконання Програми сприяло підвищенню патріотизму, національної ~" 
СВідомості, соціальної активності жителів м. Бровари . 

.N!,rh. Нn""л.еНУВnННR 
предл.е",n 3nКУIІ;ВЛ; 

І- 1 2 
,--2 CYBeHil'Ha ПРОдУкція 

фnк,,,,,qll'''; 06СІІг в"дnmК;tI. 
",,,с. грн 

2007 рік 2008 рік 2009 рік 
(станом на 
01.11.2009) 

З 4 5 
0,91 J 0,78 

'. , 

; 
І . ",. 
о. 
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'-з Бланки Почесних грамот 1,08 1,62 2,04 
виконкому Броварської 
міської ради 

"'-4 Фоторамки ЗО,02 9,0 
~5 Годинники 39,84 79,49 15,4 
І""" 6 Фотоапарати 2,10 

7 Логотип 4,1 
8 Електротовари 7,81 
9 Подарункові набори 1,90 
10 Значок "Герб міста" 6,96 
11 Відзнаки 5,08 
12 Квіткова продукція 3,3 2,86 
ІЗ Інші витраТIІ 7,95 IJ..S,9 2,43 

РАЗОМ: 73,62 7132,91 31,77 

Керуючий справами 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення Броварської міської ради: 
від .f,6'. -11. о 9 N~ f'5з-t -?J-tij-

ПРОГРАМА 

Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 
заохочення за заслуги перед громадою міста Бровари, здійснення 

предстаВНИЦЬКІІХ та інших заходів на 201 О - 2015 РОКIf. 

І 1. Обrрунтування прийняля необхідності Програми 

':. 
,'і.! 

І Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 
'заохочення за заслуги перед громадою міста, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2010 - 2015 роки (далі Програма) розроблена відповідно до 
:Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Бюджетного І 
ікодексу України». В місті здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням" 
І відзначенням та стимулюванням окремих працівників, трудових колективів, які 
; досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, 
; державній, ~ійськовій, творчій, спортивній та інших сферах діяльності, зроби~ ~ 
І вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, або мають інші~~;
заслуги перед громадою міста Бровари та державою. Це потребує'! 
систематизації, виділенні бюджетних асигнувань відповідному їх 
розпорядникові - прийняття Програми. 

2. Мета і завдання Програми 
Метою Програми є забезпечення належної організації відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 
. ГРомадою міста, здійснення представницьких та інших заходів. :' І , 

, Основними завданнями Програми є створення дода-гковиіj " 
: оргаНізаційних, фінансових і матеріально - технічних умов для виконання l\tfети 
IПрограми. 

І 3. Фінансування програми , :;і . 
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів MicцeBOГ~" ' 

бlOджету та інших джерел відповідно до законодавства та додатку до Програми:;': 

4. Заходи щодо реалізації Програми 
: 4.1. Відзначення державних свят, визначних подій держави які 
: ВстаНовленні актами Президента України, Уряду України; відзна~ення' 
Обласн .... . .. ; их свят та ПОДІИ, яКІ проводяться ВІДПОВІДНО до розпоряджень голов ' 
Облдержадміністрації; відзначення ювілейних дат підприємств уст ~ 

І ОРгаНІЗ ... ·б . П ' анов, ' : б аЦІИ та окремих ОСІ ІЗ врученням очесних грамот і Подяк КИ·І·В .. : 
,О JIдеРжад . . ... СЬІСОll' 
і МІНlстрацll. 



4.2. Відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та, 

і окреМИХ осіб із врученням Почесних грамот виконкому Броварської MiCЬKO~! 
ради. " 

4.3. Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та 
окремих осіб за високі трудові здобутки із врученням Почесних грамот 
виконкому Броварської міської ради. 

4.4. Відзначення професійних свят, які встановленні відповідно до указів 
Президента України, із врученням Почесних грамот виконкому Броварської 
міської ради. , ·Ч 

4.5. Організація офіційних прийомів, зустрічей делегацій, відкритгя 
тематичних виставок, ярмарок, конференцій, круглих столів тощо із врученням 

! , 

цінних подарунків, сувенірів. : І 
, і! 

.! 
, 

4.6. Виготовлення бланків Почесних грамот виконкому Броварської-
міської ради для відзначення та заохочення підприємств, установ, організацій 
та окремих осіб; придбання цінних подарунків, сувенірів, квіткової продукції 
ДЛJI урочистих заходів та представницьких цілей; виготовлення друкованої 
ПРОдукЦії. 

5. Очікуванні результати 
. Виконання Програми буде сприяти підвищенню патріотизму,; 

НацІональної свідомості, соціальної активності жителів м. Бровари. ' '. 

І.В.Сапожко 



1JUДAttttH: 

Начальник організаційного відділу І.М. ЗОТова 

ПОГОДЖЕНО: 

Керуючий справами 
~~=::::=:L_ К.В. КУзнєцов 

, • І 
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2 Бланки Почесних грамОТ 

ВИІСонкому Броварської 

міської ради 

3 ФоторвмІСИ 

4 ГодиннИІСИ 

5 Сувенірна продyIЩЇJI 

6 Квіткова пРоД}'~ 
7 Інші видаТІСИ (податп) 

РАЗОМ: 

Додаток 

до Проrpами відзначеИЮІ державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочеНWI 

за заслугИ перед громадою м. Бровари на 

2010 - 2015 роки 

Орієнтовний обсяг видатків на виконаНWI заходів Програми 
відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари на 2010 - 2015 роки 

06свг в"датків, т"с. грн 

2010 рік 2011 рік 2012 рік 201Зрік 2014 рік 

3,5 4,4 5,3 6,2 7,1 

20,0 23,0 26,0 29,0 32,0 
60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 
7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 
10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 
10,6 11,5 12,4 __ 13,2 14,1 

107,6 118,5 w,'"4 і_ / 140,2 151,1 

2015 рік 

8,0 

35,0 
85,0 
12,0 
15,0 
15,0 

162,0 
І 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Саnоз/ску І.В. 

керуючого справами виконкому 

Кузнєцова к.В. 

ПОДАННХ 

7 

Прошу винести на розгляд чергової сесії Броварської міської ради 

проект рішення "Про затвердження Програми відзначених державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою 

міста Бровари на 201 0- 2012 роки". 

12.11.2009 Кузнєцов К.В. 
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