
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 05 серпня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 514 

 

Про внесення змін до Програми відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги 

перед Білоцерківською міською територіальною громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2022 рік 

 

Розглянувши подання відділу управління персоналом Білоцерківської міської ради та з 

метою забезпечення належної організації заходів з відзначення державних, місцевих та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Білоцерківською міською 

територіальною громадою, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року 

№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочення за заслуги перед Білоцерківською міською територіальною громадою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2022 рік, затвердженої рішенням 

Білоцерківської міської ради від 30 вересня 2021 року № 1589-17-VІIІ, а саме: 

- розділ 5. Очікувані результати виконання Програми викласти в новій редакції, що 

додається.        

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови, 

заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                              Геннадій ДИКИЙ 

                                                              

                                   

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого   

комітету міської ради  

від  05. 08. 2022р. № 514 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми буде сприяти підвищенню патріотизму, національної свідомості, 

соціальної активності жителів Білоцерківської міської територіальної громади, покращенню 

економічного стану та іміджу громади.  

 

Обсяг видатків на виконання заходів  

Програми відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Білоцерківською 

міською територіальною громадою, здійснення представницьких 

та інших заходів на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

Перелік витрат Головні розпорядники 

коштів  

2022 рік 

обсяг видатків 

1. Бланки  Грамот, Подяк Білоцерківської 

міської ради і виконавчого комітету, 

посвідчень про відзначення нагрудним 

знаком та футляри для нагрудних знаків 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради  
70 000 

2. Нагрудні знаки Білоцерківської міської ради 

і виконавчого комітету  
Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

90 000 

3. Грошова винагорода при врученні  Грамот, 

Подяк та нагрудних знаків 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

50 000 

4. Організація офіційних прийомів, зустрічей 

делегацій, конференцій, круглих столів та 

інших заходів 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

100 000 

5. Канцтовари та сувеніри для забезпечення 

делегацій, конференцій, круглих столів та 

інших заходів 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 
50 000 

6. Обслуговування учасників заходів Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

20 000 

7. Придбання державної та місцевої символіки 

та виробів з державною та місцевою 

символікою 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 
60 000 

8. Представницькі витрати Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

10 000 

9. Квіткова продукція, ритуальна атрибутика Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

140 000 

10. Листівки вітальні з конвертами Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

 

 

15 000 



2                                         Продовження додатку 

11. Подарунки для урочистих заходів Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

30 000 

12. Рамки для грамот та подяк Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

50 000 

13. Поліграфічні послуги Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

20 000 

14. Послуги технічного супроводу офіційної 

частини заходу 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

15 000 

15. Фото- та відео послуги до заходів  Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

15 000 

16. Оренда приміщень для проведення заходів Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

20 000 

17. Транспортні витрати Виконавчий комітет 

Білоцерківської 

міської ради 

20 000 

18. ВСЬОГО  
775 000 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                             Анна ОЛІЙНИК  

 

 


