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Додаток 2

до Програми з відзначення
державних та професійних
свят, ювілейних дат,
заохочення за заслуги перед
Березанською міською радою,
здійснення представницьких
та інших заходів на 2023 рік

Перелік завдань і заходів
Програми з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги
перед Березанською міською радою, здійснення представницьких та інших заходів на 2023 рік

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансових
ресурсів,

тис. грн, у тому
числі, за роками

Очікувані результати

1. Відзначення
державних та
професійних

свят, ювілейних
та святкових дат,
відзначення осіб,

які зробили
вагомий внесок

у розвиток
територіальної

громади

Відзначення місцевих свят та
подій, які проводяться

відповідно до розпоряджень
міського голови, із

врученням Подяк, Грамот, та
Почесних Грамот

Березанської міської ради та
державної символіки

Впродовж
року

Виконавчий
комітет

Березанської
міської ради,
Березанський

міський
голова

Міський
бюджет

90 тис.грн Забезпечить належну
організацію відзначення
місцевих свят та подій,

які проводяться
відповідно до

розпоряджень міського
голови
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№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми
Строки

виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансових
ресурсів,

тис. грн, у тому
числі, за роками

Очікувані результати

2. Здійснення
представницьких
та інших заходів

Організація проведення
офіційних прийомів,

зустрічей  делегацій, у тому
числі: із врученням цінних

подарунків, сувенірів

Впродовж
року

Виконавчий
комітет

Березанської
міської ради

Міський
бюджет

85 тис.грн Забезпечить організацію
проведення офіційних
прийомів, зустрічей

делегацій, тощо, у тому
числі, із врученням
цінних подарунків,

сувенірів
3. Виконання

повноважень,
щодо

представлення
територіальної

громади у
відносинах з

іншими
об'єднаннями

громадян,
підприємствами,

установами та
організаціями

Організація заходів
вшанування та привітання

жителів громади до
державних свят і ювілейних

та святкових дат

Впродовж
року

Виконавчий
комітет

Березанської
міської ради

Міський
бюджет

60 тис. грн Забезпечить належну
організацію заходів

вшанування та
привітання жителів
міста Березань до
державних свят і

ювілейних та святкових
дат

Відзначення колективів
підприємств, установ і

організацій та окремих осіб за
успіхи в роботі та особливі

трудові заслуги, у тому
числі, із врученням Подяк,

Грамот, та Почесних Грамот
Березаньської міської ради

Впродовж
року

Виконавчий
комітет

Березанської
міської ради,
Березанської

міський
голова

Міський
бюджет

15 тис.грн Забезпечить належну
організацію  відзначення
колективів підприємств,
установ і організацій та
окремих осіб за успіхи в

роботі та особливі
трудові заслуги
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Секретар міської ради                                                                                                                                      Олег СИВАК


