
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XIV  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 липня 2017 року           м. Ужгород    № 704 

 

Про зміни до рішення XХVI сесії  

міської ради VІ скликання  

7 листопада 2014 року № 1496 

 

 

З метою належного виконання заходів Програми відзначення в місті 

Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних 

дат та інших заходів на 2015-2017 роки, якісної підготовки і проведення заходів 

до  Дня міста, підтримки самодіяльної і професійної творчої діяльності в усій 

різноманітності її видів та жанрів, підтримки та розвитку літературного 

процесу у м. Ужгороді, на виконання рішення  IX сесії міської ради VII 

скликання 22 грудня 2016 року № 500 “Про міську премію імені Петра Скунця 

в галузі літератури і краєзнавства”, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми відзначення в місті Ужгород державних та 

місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 

2015-2017 роки, затвердженої рішенням  XXVI сесії міської ради VІ скликання 

7 листопада 2014 року № 1496, а саме:  

1.1. У Додатку 1 до рішення в Розділі 1. «Паспорт програми» та у 

Додатку 2. «Розрахунок потреби коштів» збільшити фінансування з міського 

бюджету у 2017 році на 350,0 тис. грн.. 

1.2. Додаток 1 до Програми доповнити пунктом 15 і 16: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 . Нагородження 

Міською 

премією імені 

Петра Скунця в 

галузі 

літератури і 

краєзнавства 

Заохочення 

сучасних 

прозаїків до 

написання 

творів, 

присвячених 

місту Ужгород,  

популяризація 

новітньої 

української 

літератури серед 

населення міста,  

відкриття нових 

2017 

рік 
Відділ 

культури 

управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді 

- - - - 20,0 - Популяризація 

новітньої 

української 

літератури 

серед населення 

міста, відкриття 

нових талантів, 

стимулювання 

творчої 

активності 



талантів 

 

 
16. Виготовлення та 

придбадання 

нагородної 

атрибутики  

Заохочення 

видатних діячів 

культури і 

мистецтва, 

аматорів 

народної 

творчості, 

закладів 

культури і 

мистецтва тощо 

2017 

рік 
Відділ 

культури 

управління у 

справах 

культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді 

- - - - 30,0 - Підтримка 

видатних 

творчих 

особистостей, 

стимулювання 

творчої 

активності 

 

1.3. У Додатку 1 до Програми збільшити фінансування у рядку 2. 

«Задоволення духовних потреб населення, забезпечення конституційного права 

на доступ до надбань культури та мистецтва» – на 80 тис.грн.; 

1.4. У Додатку 1 до Програми збільшити фінансування у рядку 6. 

«Створення умов для розвитку культури і мистецтва» – на 20 тис. грн.; 

1.5 У Додатку 1 до Програми збільшити фінансування у рядку 10. 

«Інформаційно-презентаційні заходи» – на 40 тис. грн.; 

1.6 У Додатку 1 до Програми збільшити фінансування у рядку 12. 

«Забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої 

особистості» – на 60 тис.грн.; 

1.7 У Додатку 1 до Програми збільшити фінансування у рядку 14. 

«Забезпечення належної організації та проведення офіційних прийомів з нагоди 

відзначення свят державного, регіонального та місцевого значення» – на 100 

тис. грн. 

- загальну суму фінансування із міського бюджету на 2017 рік викласти в 

редакції 1114,7 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. Андріїв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


