ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17.12.2020 р. № 2789
м. Вінниця
Про організацію привітань та
вручення подарунків матерям
та новонародженим з нагоди
Нового 2021 року та Різдва Христового
З нагоди святкування Нового 2021 року та Різдва Христового, з метою
привітання матерів, які народили дітей в міських пологових будинках міста
Вінниці 01.01.2021 року та 06.01.2021 року з 17-00 год. по 07.01.2021 року до
24-00 год., керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Вручити матерям, які народили дітей в міських пологових будинках
міста Вінниці 01.01.2021 року та 06.01.2021 року з 17-00 год. по
07.01.2021 року до 24-00 год. комплекти цінних подарунків (візок дитячий та
іграшка) вартістю 10000,00 грн., кожний.
2.Департаменту охорони здоров'я міської ради організувати та провести
вручення комплектів цінних подарунків.
3.Затвердити кошторис витрат згідно з додатком.
4.Департаменту фінансів міської ради видатки в сумі 200800,00 грн.
профінансувати за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської
територіальної громади на 2021 рік по головному розпоряднику бюджетних
коштів - виконавчому комітету міської ради за бюджетною програмою 0210180
«Інша діяльність у сфері державного управління» в частині видатків на
виконання заходів Програми «Нагородження відзнаками міського рівня,
організація і проведення урочистих та інших заходів у населених пунктах, що
входять до Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на
2021-2025 роки».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Г. Якубович.
Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 17.12.2020 р. № 2789

КОШТОРИС
витрат на організацію привітань та вручення подарунків
матерям та новонародженим з нагоди Нового 2021 року
та Різдва Христового
№
з/п

1.

2.

Найменування видатків
Придбання комплектів цінних подарунків
(візок дитячий та іграшка)
(20 шт.* 10000,00 грн.),
в т.ч. податок на доходи фізичних осіб та
військовий збір
Придбання квіткової продукції
Всього:

В.о. керуючого справами виконкому

КЕКВ

Сума (грн.)
200000,00

2210
38000,00
2210

800,00
200800,00

С.Чорнолуцький

Департамент охорони здоров’я
Мартьола Олена Валентинівна
Начальник відділу

