
 

                                                                                           
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 29 червня 2017 року                                                                                    № 05/34-17 

м. Бурштин 

 

 

Про внесення зміни до Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками  

Бурштинської міської ради та виконавчого  

комітету на 2017 рік 

 

          Керуючись ст.143 Конституції України , ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні »,  рішенням Бурштинської міської ради від 23.12.2016 

року № 30/21-16 «Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік»,  враховуючи 

рекомендації комісій з питань бюджету та економічного розвитку, гуманітарної політики, 

міська рада  

 

вирішила: 

 

        1. Внести зміни в рішення сесії від 23 грудня 2016 року № 30/21-16 «Про затвердження 

Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками Бурштинської міської ради 

та виконавчого комітету на 2017 рік » та викласти в такій редакції, а саме: 

        п.1 Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та  

грошової винагороди до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 

2017 рік . 

       2. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 30/21-16 до 

назви програми  та викласти в такій редакції, а саме: 

       Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками та грошовими 

винагородами до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017-2019 

роки». 

       3.Внести зміни в  розділ V. Заходи з відзначення державних та професійних свят , 

ювілейних дат , заохочення за заслуги перед містом Бурштин та села Вигівка на 2017-2019 

роки та викласти в такій редакції, а саме:  

          п.1 Відзначення розпорядженням міського голови щорічного переліку державних 

свят, визначних подій держави, які встановлені актами Президента України, Кабінету 



Міністрів України, міських свят та подій, професійних свят ювілейних дат підприємств, 

установ, організацій та окремих осіб для вручення Почесних грамот, Грамот Бурштинської 

міської ради, Подяк міського голови та подарунків, виплата грошової винагороди до 

Грамот;  

          п.2 Відзначення державних свят, визначних подій держави, які встановлені актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, із врученням Почесних грамот, Грамот 

Бурштинської міської ради, Подяк міського голови та виплати грошової винагороди до них, 

подарунків;  

          п.3 Відзначення подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови, 

заходів, затверджених міською радою, виконавчим комітетом, із врученням Почесних 

грамот , Грамот Бурштинської міської ради, Подяк міського голови виплати грошової 

винагороди до них, подарунків;  

          п.4 Відзначення ювілейних дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб із 

врученням Почесної грамоти, Грамоти Бурштинської міської ради, Подяки міського голови 

виплати грошової винагороди до них, подарунків;  

          п.5 Відзначення колективів підприємств, установ, організацій та окремих осіб за 

високі трудові здобутки із врученням Почесних грамот, Грамот Бурштинської міської ради, 

Подяк міського голови та подарунків, виплати грошової винагороди до них та грамот; 

          п.6 Відзначення професійних свят, які встановлені відповідно до указів Президента 

України, із врученням Почесних грамот, Грамот Бурштинської міської ради, Подяк міського 

голови та подарунків, виплати грошової винагороди до них , подарунків; 

         4. Внести зміни в додаток до Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017-2019 роки в 

ресурсне забезпечення Програми на 2017 рік за рахунок коштів бюджету міста та викласти 

в такій редакції, а саме: 

       п.5 Придбання листівок, бланків Почесних грамот, Грамот Бурштинської міської ради, 

Подяк міського голови, конвертів, марок для цих цілей. 

        5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Р.Джуру та  

завідувача сектору кадрової роботи міської ради І.Якимів.   

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        Роксолана Джура 
 

 

 

 

 


