Iнформацiя
про використання KourTiB на придбання KBiTKoBoT продукцii

Проведення заг€Lльномiських та iнших заходiв i вiдповiдно до Програми
ЗабеЗшечення депутатськоi дiяльностi, проведення загtllrьномiських заходiв виконавчим
KoMiTeToM MicbKoi ради у 2017 роцi, затвердженоi рiшенням MicbKoi ради вiд 10.11.2016
J\Ъ195, виконавчим KoMiTeToM MicbKoi ради на придбання KBiTKoBoT продукцiТ (коплпозицiя iз
ЖИВих KBiTiB, букети iз живих KBiTiB, кошики з живими квiтами) витрачено протягом лютого
* жовтня 2017
року кошти у cyMi 35782,00 грн.
KBiTKoBa продукцiя була використана:
1. Щля покладання до пам'ятних знакiв з нагоди:
- Дня перемоги над нацизмом у Щругiй свiтовiй вiйнi;
- вiдзначення !ня ГероiЪ;
- УРОЧИСТОго вiдкритТя пам'ятного знаку Небеснiй CoTHi та загиблим
учасникам АТО;
- Дня державного прапора Украiни;
- Щня нез,шежностi Украiни.
- вшанування учасникiв бойових дiй на територii iнших держав;
- вшанування подвиry учасникiв Революцiт гiдностi та увiчнення пам'ятi Героiв Небеснот

Пiд чаС

-

CoTHi;

146-iрiчницi вiд дня народження Лесi УкраiЪки;
203-i рiчницi вiд дця народження Т.Г. Шевченка;
- 7бO-рiччя вiд першоi лiтописноТ згадки про MicTo Новоград-Волинський;
- Увiчнення пам'ятi загиблих героiЪ - уIасникiв АТО та акцii <<Час не лiкуе> (до рiчницi

подiй в Iловайську).
2. Щля вручення:
- |РОМаДянам MicTa, депутатам MicbKoi ради, працiвникам виконавчих органiв MicbKoi
РаДИ, НаГОРОДЖенИх Почесними грамотами мiськоi ради та Подяками мiського голови;
- з нагоди днiв народжень дегIутатiв MicbKoi ради, членiв виконавчого KoMiTeTy MicbKoT
ради та працiвникiв вико}Iавчого KoMiTeTy MicbKoi ради,
3. ДЛя вiДЗначення працiвникiв з нагоди: Щня державноi служби; Щня медичного
працiвника; Дня журна-rriста; !ня рятiвника
4. Пiд час офiцiйних заходiв з нагоди:
ВiДкрИтТя Центру обслуговування клiентiв
MicTi Новоцрадi-Волинському ПАТ
<Житомиргаз);
вiдкритгя цеху ПРАТ ВКФ <Леся>;
- робочоих вiзитiв Посла Китайськоi Народноi республiки в ykpaiHi за участю народного
доtryтата УкраiЪи Литвина В.М.;
УРОЧИСТОi ХОди вiйськовослужбовцiв 30-i окремоi механiзованоi бригади;
- Щня вiйськовоi частини А3814;
- ДнЯ фiзичноТ культурИ та сгIортУ; ДнЯ партизанСькоi слави; Дш працiвникiв освiти;

-

у

-

церемонii прощання iз tlомерлим вiйськовослужбовцем 30-i омБ
Атаманенком А.О., загиблим в АТО вiйськовослужбовцем 30-i омБ майором Бодахом О.Д.
5.

Пiд час

Керуючий справами виконавчого KoMiTeTy
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Д.А.Ружицький

