МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П”ЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ
від 15 квітня 2011 року

№ 68
м. Мала Виска

Про програму загальнорайонних
заходів на 2011 - 2015 роки
Відповідно до пункту 16 частини I статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму загальнорайонних заходів на 2011 - 2015 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради

С.Сосновська
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Додаток
до рішення Маловисківської
районної ради
від 15 квітня 2011 року № 68

ПРОГРАМА
загальнорайонних заходів на 2011 - 2015 роки
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I. Загальні положения
Програма загальнорайонних заходів на 2011 — 2015 роки (далі - Програма) розроблена
відповідно до статті 43 та частини 6 статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Указів Президента України щодо відзначення загальнодержавних та професійних свят.

II. Мета програми
Програма спрямована на забезпечення виховання місцевого патріотизму, пропагування
історичної, культурної спадщини та соціально-економічного потенціалу району, проведення на
території району загальнодержавних та районних свят, створення відповідного іміджу при налагодженні ділових та культурних зв'язків, популяризації геральдичної символіки району, зміцнення
авторитету органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підтримки територіальних громад району.
III. Шляхи реалізації програми
Забезпечення організації та проведения загальнорайонних заходів проводиться шляхом
видання відповідних розпоряджень голови районної ради.
IV. Перелік загальнорайонних заходів, що фінансуються районною
радою у 2011 - 2015 роках
1. Організація проведення на території району заходів загальнодержавного, обласного та
районного значення ( в тому числі представницькі витрати), пов’язаних із :
1.1. Відзначенням :
- державних свят;
- пам’ятних дат (у тому числі святкування дат, пов’язаних з утворенням району та її населених пунктів, звільненням територій району від фашистських загарбників, тощо) ;
- ювілеїв;
- річниць;
- професійних свят.
1.2. Здійснення робочих поїздок, візитів, а також прийом :
- народних депутатів України;
- керівництва обласної ради та обласної державної адміністрації.
2. Пропагування історичних досягнень Маловисківщини та соціально - економічного розвитку району, а саме :
- культурних традицій;
- історичної спадщини;
- краєзнавства;
- наукового та соціального – економічного потенціалу;
- роботи органів місцевого самоврядування та діяльності територіальних громад.
3. Сприяння :
3.1. у поширенні :
- позитивного досвіду, інформації про роботу районної ради та органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, підтримки діяльності територіальних громад та підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району ;
- друкованої та іншої продукції з символікою району.
3.2. в організації та проведенні :
- конкурсів на здобуття звання у сфері економічного, соціального та культурного розвитку
кращої територіальної громади, кращого органу місцевого самоврядування, кращого підприємства, установи, організації та колективу;
- заходи щодо поширення процесу комп’ютеризації місцевих рад;
- виставок – продажу за участю товаровиробників Маловисківського району;
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- навчання , підвищення рівня освітньої кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та підготовки молоді для служби в органах місцевого самоврядування.
3.3. вступі, членстві та діяльності районної ради в громадських організаціях, асоціаціях,
конгресах та інших добровільних об”єднаннях органів місцевого самоврядування ;
3.4. підтримці дитячого, шкільного та молодіжного самоврядування, обдарованої
молоді .
4. Запровадження :
- районних премій, Почесних грамот та Грамот, Подяки Маловисківської районної ради,
нагрудного знака депутата районної ради та інших.
V. Інші заходи, спрямовані на підтримку депутатського корпусу районної ради, керівників органів місцевого самоврядування у випадках тривалого захворювання, надання допомоги їхнім сім’ям у разі смерті та інших випадках, викликаних непередбачуваними обставинами.
VI. Основні джерела фінансування
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету на 2011, 2012,
2013, 2014 , 2015 роки відповідно, спонсорської та благодійної допомоги.
VII. Тсрмін реалізації програми
Термін реалізації програми - до 31 грудня 2015 року.
VIII. Організація виконання програми та контролю
Передбачити в районному бюджеті на 2011, 2012, 2013, 2014 , 2015 роки кошти на здійснення переліку загальнорайонних заходів, визначених у розділі IV Програми. Здійснювати фінансування витрат, передбачених розпорядженнями голови районної ради по організації та проведенню
зазначених загальнорайонних заходів.
ІХ. Контроль за реалізацією програми
Контроль за реалізацією програми здійснює постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило
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