
Додатокдо рішення виконавчогокомітету Менської міської ради23 листопада 2021 року №___

ПРОГРАМАвшанування громадян Менської міської територіальноїгромади Почесними відзнаками Менської міської радина 2022-2024 роки

Мена2021 рік



2 продовження додатка
І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИвшанування, нагородження громадян Почесною грамотою та оголошенняПодяки Менської міської ради на 2022-2024 роки1. Ініціатор розробленняПрограми Менська міська рада

3. Розробник Програми Менська міська ради4. Співрозробники програми -5. Відповідальний виконавецьПрограми Менська міська рада
6. Головний розпорядникбюджетних коштів Менська міська рада
7. Учасники програми8 . Мета Програми Вшанування й стимулювання кращихпредставників Менської територіальноїгромади9. Термін реалізації 2022-2024 роки10. Загальних обсяг фінансовихресурсів, необхідних дляреалізації програми, тис.грн.

542,670

у тому числі:- коштів державного бюджету 0,0- коштів обласного бюджету 0,0- коштів бюджету Менськоїміської територіальної громади 542,670
11. Очікувані результати Стимулювання кращих представниківтериторіальної громади12. Контроль за виконанням(орган, уповноваженийздійснювати контроль завиконанням)

Постійна комісія з питань планування,фінансів, бюджету, соціально-економічногорозвитку, житлово-комунальногогосподарства та комунального майнаМенської міської ради
ІІ. МЕТА ПРОГРАМИМетою Програми є вшанування й стимулювання кращих представниківМенської міської територіальної громади за значний внесок в соціально-економічну, науково-технічну, культурну, духовну та інші сфери, визначнугромадсько-політичну діяльність, зразкове виконання службових обов’язків,успіхи у розвитку органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, високіпоказники у військово-професійній підготовці особового складу, у справізахисту держави, її суверенітету і незалежності, національних інтересів,територіальної цілісності і недоторканності, вагомі досягнення для розвиткугромади і інші заслуги перед Менською міською територіальною громадою таукраїнською нацією, а також з нагоди державних та професійних свят, пам’ятнихі ювілейних дат.
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IІІ. ОБҐРУНТОВУВАННЯШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМИЗадля стимулювання кращих представників територіальної громади зазначний внесок в соціально-економічну, науково-технічну, культурну, духовнута інші сфери, визначну громадсько-політичну діяльність, зразкове виконанняслужбових обов’язків, успіхи у розвитку органів місцевого самоврядування тавиконавчої влади, високі показники у військово-професійній підготовціособового складу, у справі захисті держави, її суверенітету і незалежності,національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності і іншізаслуги перед громадою, а також з нагоди державних та професійних свят,пам’ятних і ювілейних дат виготовляються поіменні грамоти, щосупроводжуються грошовими винагородами (372,67 грн.з урахуванням податківта зборів) та подяки.Присвоєння Звання «Почесний громадянин» проводиться двічі на рік досвят Трійці та Дня Незалежності України. Особам, відзначеним Званням,вручається посвідчення, стрічка і пам’ятний знак «Почесний громадянинМенської міської територіальної громади», що супроводжується виплатоюгрошової винагороди (12 422,50 грн урахуванням податків та зборів).Почесним громадянам Менської міської територіальної громади надаютьсянаступні пільги:
𐀀 позачерговий прийом з особистих питань керівництвом і посадовимиособами міської ради, керівниками підприємств, установ та організацій, щоперебувають у комунальній власності;
𐀀 безкоштовне відвідування культурно-видовищних і спортивно-масовихзаходів, які організовує Менська міська рада.

ІV. СТРОКИ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИПрограма реалізується протягом 2022-2024 років (під час проведеннязаходів у громаді, державних, професійних свят та з нагоди ювілейних датпредставників територіальної громади).
V. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ЗАХОДИ ПРОГРАМИПрограма впроваджується шляхом здійснення комплексувзаємопов’язаних заходів:- розгляд клопотань для вручення Почесних грамот та Подяк міської ради;- підготовка проєкту розпорядження міського голови за його жрезолюцією;- виготовлення Почесних грамот, Подяк міської ради (кольоровий друк таоформлення в рамку);- урочисте відзначення кращих представників територіальної громади.
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– Розгляд подань для присвоєння Звання «Почесний громадянин» назасіданні постійної комісії міської ради з питань етики, законності таправопорядку;- підготовка проектів рішень з питання присвоєння Звання і винесення їх нарозгляд та затвердження сесії міської ради;
–прийняття рішення про присвоєння Звання приймається на пленарномузасіданні міської ради більшістю від загального складу міської ради;– виготовлення посвідчення, стрічки і пам’ятного знаку «Почеснийгромадянин Менської міської територіальної громади»;
– урочисте вручення посвідчення, стрічки, пам’ятного знаку «Почеснийгромадянин Менської міської територіальної громади, грошової винагородипроводиться під час святкових заходів (на свято Трійці та Дня НезалежностіУкраїни).

Завдання і заходи Програми вшанування громадян Менської міськоїтериторіальної громади Почесними відзнаками Менської міської ради

Завдання Заходи Строквиконання
Відповідальнийза виконання

Джерелафінансування

Обсягифінансування,тис.грн./2022 р.

Обсягифінансування,тис.грн./2023р.

Обсягифінансування,тис.грн./2024 р
Очікуванірезультати

Вшануваннякращихпредставниківтериторіальноїгромади

Урочистевідзначеннякращихпредставниківтериторіальноїгромади

2022-2024рр.

Відділдокументування тазабезпечення діяльностіапаратуМенськоїміської ради

БюджетМенськоїміськоїтериторіальноїгромади
180,890 180,890 180,890

Стимулюваннякращихпредставниківтериторіальноїгромади
ВСЬОГО на 2022-2024 рр: 542,670

VIІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИВиконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів бюджетуМенської міської територіальної громади. Загальний обсяг фінансуванняпрограми складає 180,890 тис.грн./щороку, всього - 542,670 тис.грн., в т.ч. очікувана кількість нагородженихПочесною грамотою - 150 од./рік
 очікувана кількість відзначенихПодякою - 150 од./рік очікувана кількість присвоєння
 Звання «Почесний громадянин» - 4 од./рік кількість відзначених осіб(протягом строку дії програми) - 912 од. кількість Почесних грамот - 450 шт. Кількість Подяк 450 шт.
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 кількість рамок - 900 шт.
 кількість букетів - 900 шт. кількість посвідчень - 12 шт. кількість стрічок - 12 шт. кількість пам’ятних знаків - 12 шт. сума витрат (грошова винагородадо Почесної грамоти) - 372,67 грн./чол.
 сума витрат (грошова винагородадо Звання «Почесний громадянин» - 12 422,50 грн/чол Всього, затрати на одиницю заохочуваногоПочесною грамотою - 600,00 грн./чол.
 Всього, затрати на одиницю заохочуваногоПодякою - 200,00 грн./чол. Всього, затрати на одиницю присвоєногоЗвання «Почесний громадянин» - 15 222,50 грн/чол.
VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМВИКОНАННЯ ПРОГРАМИЗамовником Програми є Менська міська рада.Організація виконання заходів Програми покладається на відділдокументування та забезпечення діяльності апарату Менської міської ради.

IX. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ,ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІРеалізація Програми є формою стимулювання кращих представниківтериторіальної громади.Ефективність реалізації Програми полягає в кількості нагороджених тавідзначених громадян громади.

Начальник відділу документуваннята забезпечення діяльності апарату ради Альона ЖУРАКОВСЬКА


