
                            Додаток 2 

                                                                                                                                                                                    до обласної Програми відзначення  

                                                                                                                                                                                    державних та професійних свят,  

                                                                                                                                                                                    ювілейних дат, заохочення за заслуги  

                                                                                                      перед Чернігівської областю, здійснення 

                                                                                                      представницьких та інших заходів 

                                                                                                      на 2012-2017 роки в редакції рішення  

                                                                                                      _____ сесії обласної ради сьомого  

                                                                                                     скликання  ____________ 2017 року 

Перелік завдань і заходів  

обласної Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 

Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2012 – 2017 роки 

 

№ 

 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строки 

виконан-

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги фінансових 

ресурсів,  

тис. грн, у тому 

числі за роками 

Очікувані результати 

1. Відзначення 

державних та 

професійних 

свят, ювілейних 

дат, заохочення 

за заслуги перед 

Чернігівщиною 

Відзначення державних свят, 

визначних подій держави, які 

встановлені актами Президента 

України, Уряду України, в тому 

числі із врученням Почесних грамот 

облдержадміністрації та обласної 

ради, Подяк голови 

облдержадміністрації 

Щороку Обласна 

державна 

адміністрація 

Обласна рада 

Обласний 

бюджет 

1639,0, у т.ч.: 

 

2012 рік – 186,0 

2013рік – 207,0 

2014 рік – 227,0 

2015 рік – 249,0 

2016 рік – 271,0 

2017 рік – 499,0 

 

Підвищення 

патріотизму, 

національної свідомості, 

соціальної активності 

жителів Чернігівщини 

Відзначення обласних та 

професійних свят та подій, які 

проводяться відповідно до 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації та голови 

обласної ради, із врученням 

Почесних грамот 

облдержадміністрації та обласної 

ради, Подяк голови 

облдержадміністрації 

Щороку Обласна 

державна 

адміністрація 

Обласна рада 

Обласний 

бюджет 

1345,0, у т.ч.: 

 

2012 рік – 152,0 

2013рік – 170,0 

2014 рік – 186,0 

2015 рік – 205,0 

2016 рік – 224,0 

2017 рік – 408,0 

 

Підвищення 

патріотизму, 

національної свідомості, 

соціальної активності 

жителів Чернігівщини 



 2 

№ 

 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строки 

виконан-

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні 

обсяги фінансових 

ресурсів,  

тис. грн, у тому 

числі за роками 

Очікувані результати 

2. Здійснення 

представницьки

х та інших 

заходів 

Організація   офіційних  прийомів,  

зустрічей  делегацій,   відкриття 

тематичних   виставок,   ярмарків,   

конференцій,   круглих   столів   

тощо, в тому числі із врученням 

цінних подарунків, сувенірів, 

грошових винагород 

Щороку Обласна 

державна 

адміністрація 

Обласна рада 

Обласний 

бюджет 

1582,0 у т.ч.: 

 

2012 рік – 180,0 

2013рік – 200,0 

2014 рік – 219,0 

2015 рік – 240,0 

2016 рік – 262,0 

2017 рік – 481,0 

 

Покращення 

економічного стану та 

іміджу Чернігівської 

області у державі та за 

кордоном 

3 Піднесення ролі 

та авторитету 

видатних 

громадських 

діячів, які 

внесли суттєвий 

вклад у 

зміцнення 

територіальних 

громад області 

Організація заходів вшанування та 

привітання жителів Чернігівської 

області до державних свят і 

ювілейних дат 

Щороку Обласна 

державна 

адміністрація 

Обласна рада 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

облдержадмініс

трації 

Обласний 

бюджет 

856,0, у т.ч.: 

 

2012 рік – 100,0 

2013рік – 110,0 

2014 рік – 120,0 

2015 рік – 131,0 

2016 рік – 142,0 

2017 рік – 263,0 

 

Підвищення 

патріотизму, 

національної свідомості, 

соціальної активності 

жителів Чернігівщини 

Відзначення колективів підприємств, 

установ і організацій та окремих осіб 

за високі трудові здобутки, в тому 

числі із врученням Почесних грамот 

облдержадміністрації та обласної 

ради, Подяк голови 

облдержадміністрації.  

Щороку Обласна 

державна 

адміністрація 

Обласна рада 

Обласний 

бюджет 

842,1, у т.ч.: 

 

2012 рік – 91,4 

2013рік – 102,4 

2014 рік – 114,2 

2015 рік – 127,9 

2016 рік – 140,7 

2017 рік – 265,5 

Підвищення 

патріотизму, 

національної свідомості, 

соціальної активності 

жителів Чернігівщини 

 

В.о. директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації                                                                                                           Л.О.Жукова 


