Україна

ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення
Від 21 березня 2012 року № 12-7/VІ
Про програму участі районної ради
у проведенні загальнорайонних заходів
2012 року.
Відповідно до частини першої статті 43, Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, беручи до уваги необхідність планування затрат
районної ради на участь у проведенні загально районних заходів, своєчасне
доведення інформації до органів місцевого самоврядування району щодо їх участі у
відзначенні державних і професійних свят, пам’ятних дат, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити програму участі районної ради у проведенні загальнорайонних
заходів 2012 року (далі – Програма) згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити в районному
бюджеті кошти, необхідні для реалізації Програми.
3. Фінансування кожного із заходів здійснювати на підставі розпорядження
голови районної ради чи його заступника.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з
питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики та охорони здоров’я,
соціального забезпечення, освіти, культури, інформаційної та молодіжної
політики, туризму, фізичної культури і спорту.

В.о.голови районної ради

О.О. Біба

Додаток
до рішення районної ради
від 21.03.2012 р. №12-7/VI

ПРОГРАМА
участі районної ради у проведенні
загальнорайонних заходів
2012 року.
І. Загальні положення.
Програма проведення загальнорайонних заходів 2012 року (далі програма)
розроблена на виконання рішень обласної ради, які передбачають проведення
районних етапів обласних оглядів-конкурсів, власних рішень районної ради про
проведення оглядів та масових заходів, планів роботи районної ради в частині
проведення організаційно-масових заходів загальнорайонного значення.
Переважна більшість таких заходів спрямована на збереження і подальший
розвиток народних звичаїв та традицій, характерних для Городищенського краю,
патріотичне виховання населення, особливо молоді, об’єднання людей навколо
загальнонаціональних ідей, упорядкування населених пунктів району, підвищення
ролі органів місцевого самоврядування в житті територіальних громад.
ІІ Мета і основні завдання програми.
Головною метою програми є налагодження належного планування затрат
районного бюджету на проведення загально районних заходів, поліпшення
контролю за використанням таких коштів, своєчасне доведення інформації про
проведення районних заходів до органів і служб на місцях, відповідальних за
організацію учасників заходів.
Основними завданнями програми є:
- своєчасне передбачення коштів на проведення масових заходів, оглядівконкурсів, відзначення державних та професійних свят, участь у них районної
ради, органів місцевого самоврядування;
- забезпечення можливостей прийому делегацій місцевого самоврядування з
інших регіонів України, близького і далекого зарубіжжя, діяльності
оргкомітетів з проведення оглядів-конкурсів обласного рівня;
- забезпечення можливостей участі делегацій району в заходах вищого рівня;
- забезпечення інших потреб районної ради, пов’язаних з її діяльністю,
передбаченою чинним законодавством.

ІІІ. Фінансове забезпечення виконання програми.
Фінансове забезпечення заходів програми здійснюється за рахунок коштів
районного бюджету на 2012 рік з урахуванням можливостей його коригування.
ІV. Очікувані результати виконання програми.

-

-

Виконання програми забезпечить:
належний рівень проведення загальнорайонних заходів, їх достатнє
фінансування;
матеріальну самодостатність районної ради у вирішенні організаційних
питань;
ефективну координацію діяльності органів місцевого самоврядування,
виконавчої влади, політичних і громадських організацій щодо підвищення
іміджу державних свят збереження і розвитку духовних і культурних традицій
Городищенського краю;
зміцнення зв’язків депутатського корпусу та районної територіальної громади;
сприяння відновленню довіри до влади.
V. Контроль за виконанням програми.

Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію районної
ради з питань: бюджету, фінансів та інвестиційної політики.
Внесення змін до програми здійснюється за поданням постійних комісій
районної ради, депутатських фракцій та виконавчого апарату районної ради за
погодженням президії районної ради.
VІ. Основні заходи програми.

-

Основними заходами програми є:
річниця з дня народження Т.Г. Шевченка;
річниця від дня народження С.С. Гулака-Артемовського;
заходи до 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
свято останнього дзвінка в освітніх закладах району, міжнародний День
захисту дітей;
міжнародне літературно-мистецьке свято «Садок вишневий коло хати…»;
День державної служби;
заходи до Дня Конституції;
заходи до Дня Незалежності України;
свято «Обжинки»;
свято «День знань»
День працівників сільського господарства;
День працівників місцевого самоврядування;
Новорічні свята;
районний етап обласного огляду-конкурсу на кращу сільську раду;

- районний конкурс «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки
громадського порядку»;
- загальнорайонні заходи по відзначенню окремих народних і професійних свят,
місцевих ювілейних і пам’ятних дат, вшанування окремих категорій
населення.

Керуюча справами районної ради

Т.М. Горідько

