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У К Р А Ї Н А
										ПРОЄКТ                                                                                                                                          КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

(тринадцята сесія восьмого скликання)


березня 2022 року
м. Корюківка
№ -13/VIII

Про затвердження звіту про виконання Програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-2021 роки»

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від ХХХ року № ХХХ «Про виконання Програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-2021 роки»», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИВ:

1. Звіт про хід виконання Програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-2021 роки взяти до відома (додається). 

2. Пункт 1.15. рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських Програм» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.


Міський голова 					              	            Ратан АХМЕДОВ


Додаток   
до рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від ____.2022 року № -13/VІІІ


ЗВІТ 
про виконання Програми «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019 – 2021 роки»

Програма «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-2021 роки» (далі – Програма) була прийнята рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм».
Програма розроблена з метою забезпечення відзначення та інформаційного супровіду державних та професійних свят, пам’ятних та ювілейних дат, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створенні матеріальної та духовної культури громади. 
Строк виконання Програми 2019-2021 рік.
Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади.   
Програмою передбачено видатки на здійснення закупівлі квітів, подарунків, виготовлення відзнак Корюківської міської ради та надання матеріальної допомоги нагородженим.
На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 90 000,00 грн., касові видатки за 2019 рік становлять 64711,00 грн.   
Кількість нагороджених за 2019 рік відповідно до розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради склала 168 осіб: Почесна грамота, Подяка Корюківської міської ради – 130, Диплом Корюківської міської ради – 10, Вітальна адреса (листівка) – 28 (жителям громади, які відзначають 90, 95, 100 та більше років від дня народження). В середньому на одне нагородження було витрачено 385 грн. 
На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 89 000,00 грн., касові видатки за 2020 рік становлять 66591,50 грн.   
Кількість нагороджених за 2020 рік відповідно до розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради склала 165 осіб: Почесна грамота, подяка Корюківської міської ради – 115, Диплом Корюківської міської ради – 10, Вітальна адреса (листівка) – 40 (жителям громади, які відзначають 90, 95, 100 та більше років від дня народження). В середньому на одне нагородження було витрачено 404 грн. 
На 2021 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на виконання Програми передбачено 90700,00 грн., касові видатки за 2021 рік становлять 75376,00 грн.   
Кількість нагороджених за 2021 рік відповідно до розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради склала 176 осіб: Почесна грамота, подяка Корюківської міської ради – 134, Диплом Корюківської міської ради – 10, Вітальна адреса (листівка) – 32 (жителям громади, які відзначають 90, 95, 100 та більше років від дня народження). В середньому на одне нагородження було витрачено 429 грн. 
Нагородження відзнаками Корюківської міської ради здійснювалось відповідно з Положенням про відзнаки Корюківської міської ради. 
Виконання програми у 2019-2021 роках дало змогу забезпечити відзначення та інформаційний супровід державних та професійних свят, пам’ятних та ювілейних дат, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створенні матеріальної та духовної культури громади.
Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 4-9/ VIII «Про затвердження міських програм» була затверджена Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2022 – 2026 роки.



