КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
14.08.2015

м. Кролевець

Про внесення змін до Програми
фінансування виставкових заходів,
заходів по підготовці та проведенню
державних свят і певних календарних
дат у 2015-2016 роках
Розглянувши клопотання виконавчого апарату Кролевецької районної
ради від 06.08.2015 № 01-22/370, Кролевецької районної державної
адміністрації від 11.08.2015 №02-58/2130, керуючись пунктом 16 частини
першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
районна рада
вирішила:
1. Внести зміни до Програми фінансування виставкових заходів, заходів по
підготовці та проведенню державних свят і певних календарних дат
у 2015-2016 роках, затвердженої рішенням Кролевецької районної
ради від 23.01.2015 року:
1.1. пункт 9 та підпункт 9.1. пункту 9 Паспорту Програми викласти в
новій редакції:
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, всього, в
тому числі:
9.1. коштів місцевого бюджету
9.

2015 рік – 17461 гривень
2016 рік – 41652 гривень
2015 рік – 17461 гривень
2016 рік – 41652 гривень

1.2. абзац 7 розділу програми „Шляхи і засоби реалізації Програми,
обсяги та джерела фінансування” викласти в такій редакції:
«На виконання програми передбачаються кошти в сумі 59113 гривень
(2015 рік – 17461 гривень, 2016 рік – 41652 гривень): виготовлення, придбання
банерів, бігбордів, буклетів, друкованого зображення на банері та інше;
придбання пам’ятної сувенірної продукції; оплата транспортних послуг,

придбання паливно-мастильних матеріалів з метою представлення району на
виставках, ярмарках; проведення зустрічей з іноземними делегаціями та
представниками інших регіонів України; підготовка та проведення державних
професійних свят, певних календарних дат (придбання подарунків, квітів та
інше), оплата ритуальних послуг».
1.3. таблицю розділу програми „Шляхи і засоби реалізації Програми,
обсяги та джерела фінансування” викласти в новій редакції:
Обсяги фінансування
виставкових заходів, заходів по
Джерела
Назва заходів
підготовки та проведення
фінансування
державних свят і певних
календарних дат, гривень
2015 рік
2016 рік
Кролевецька районна державна адміністрація
Районний бюджет
Всього, гривень
10013,00
15652,00
в тому числі:
Виготовлення,
придбання
570,00
700,00
Районний бюджет
банерів, бігбордів, буклетів,
друкованого зображення на
банері та інше
Придбання пам’ятної сувенірної
1644,00
2000,00
Районний бюджет
продукції
Оплата транспортних послуг
822,00
1000,00
Районний бюджет
Придбання паливо-мастильних
2532,00
6000,00
Районний бюджет
матеріалів
Підготовка
та
проведення
4445,00
5952,00
Районний бюджет
державних, професійних свят,
певних календарних дат
Кролевецька районна рада
Районний бюджет
Всього, гривень
7448,00
26000,00
в тому числі:
Підготовка та проведення
6448,00
23000,00
Районний бюджет
державних, професійних свят,
певних календарних дат
Ритуальні послуги
1000,00
3000,00
Районний бюджет

1.4. Додаток до програми «Ресурсне забезпечення програми» викласти в новій
редакції:
Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього
у тому числі:
районний бюджет

Етапи виконання програми
І
ІІ
2015 рік
2016 рік
17461,00
41652,00
17461,00

41652,00

гривень
Усього витрат
на виконання
програми
59113,00
59113,00

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного
розвитку та управління комунальною власністю (Оникієнко В.Б.).
Голова

М.В. Авраменко

